
  



  

Projektas „Skaniausių šeimos kepinių knygą“, prasidėjęs 2010 metų rudenį ir susilaukęs didelės sėkmės,
tęsiamas. Skaniausi Lietuvos šeimų receptai pradėti kaupti knygoje „Skaniausių šeimos kepinių knyga“,
tinklalapyje http://www.seimoskepiniams.lt 2011 metais buvo pristatytas ir „Skaniausių šeimos kepinių
knygos“ Facebook profilis. Atnaujintoje knygoje rasite virš 1000 gardžiausių Lietuvos šeimų receptų: užkandžių,
sriubų, antrųjų patiekalų, ir aišku, desertų.

Tikimės, kad šios knygos receptai padės Jums sukurti mažą šeimos šventę, nustebinti svečius ir kurti šilumos ir
jaukumo sklidinus namus.



   

• Vasaros kepiniai..................... 4 psl.
• Kepiniai kiekvienai dienai....... 10 psl.



   

Vasaros šeimos kepiniai

Desertai................................ 4 psl.
• Pyragai................................... 5 psl.
• Keksai ir keksiukai.................. 8 psl.
• Tortai...................................... 9 psl.



Desertai Pyragai

Juodųjų serbentų vyniotinis
 

Ingredientai:
Tešlai:
miltų 1 šaukštas
kepimo miltelių 1 šaukštelis
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
kondensuoto pieno 350-400 g
kiaušiniai 2 vnt
Įdarui:
kondensuoto pieno 4 šaukštai
juodųjų serbentų uogienės 5 šaukštai

Paruošimas:
Ištirpiname margariną, įmušame kiaušinius, supilame kondensuotą
pieną ir gerai išmaišome.

Sumaišome miltus su kepimo milteliais ir persijojame į ankščiau
paruoštą masę. Viską išmaišome.

Tešlą supilame į popieriaus lapo formos kepimo skardą. Kepame 20
minučių 160-180 laipsnių temperatūroje.

Iškepusį pagrindą aptepame kondensuotu pienu ir serbentų uogiene,
palikdami po 1-1,5 cm kraštuose.

Paruoštą vyniotinį galime apibarstyti cukraus pudra. Skanaus :)



Desertai Pyragai

Varškės pyragas su razinomis ir abrikosais
 

Ingredientai:
varškės 1 kg
kiaušiniai 5 vnt
margarino VILNIUS kepiniams 140 g
cukraus 1 puodelis
manų kruopų (sausų) 1 šaukštas
krakmolo 1 šaukštas
razinų 200 g
abrikosų 100 g

Paruošimas:
Kepimo indą ištepame margarinu ir pabarstome miltais.

Orkaitę įkaitiname iki 200 laipsnių temperatūros.

Kiaušinius išplakame su cukrumi ir ištirpintu margarinu. Įmaišome
krakmolą, manų kruopas, varškę, razinas ir abrikosus.

Supilame į pasiruoštą kepimo indą ir kepame apie 1 valandą.



Desertai Pyragai

Varškės pyragas Neatsispirsi
 

Ingredientai:
Tešlai:
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
miltų 150 g
cukraus 40 g
pieno 25 ml
kepimo miltelių 0,5 šaukštelio
Pildymui:
kiaušiniai 3 vnt.
varškės 600 g
cukraus 125 g
citrinos sulčių 0,5
krakmolo 50 g
aguonų 130 g
vyšnių be kauliukų 200 g
cukraus pudros (viršui pabarstyti) 1 šaukštas

Paruošimas:
Ištirpintą margariną sumaišome su cukrumi ir pienu. Supilame miltus,
kepimo miltelius ir išminkome.

Iškočiojame tešlą - plonai apie 5 mm storio. Išklojame tešla kepimo
formą ir prispaudžiame tešlos kraštus prie formos sienelių. Dugną,
išklotą tešla, pabadome šakute.

Kiaušinius, varškę, cukrų, krakmolą, citrinos sultis išplakame su
mikseriu.

Šaukštu įmaišome aguonas.

Varškės masę supilame į kepimo formą ant viršaus sudedame vyšnias.
Viršų pyrago uždengiau folija.

Kepame 200 laipsnių orkaitėje 1 valandą. Po 30 min. foliją nuimkite ir
palikite kepti.



Desertai Keksai ir keksiukai

Vyšnių keksas
 

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 250 g
cukraus 200 g
kiaušiniai 4 vnt
vanilinio cukraus 1 v.š.
druskos 1 žiupsnelis
miltų 400 g
kepimo miltelių 1 a.š.
pieno 0,5 stiklinės
vyšnių (be kauliukų) 300 g

Paruošimas:
Margariną išplakame su cukrumi.

Pakaitomis suberiame druską, vanilinį cukrų ir įmušame kiaušinius.

Kai gerai išmaišome, suberiame vyšnias ir dar kartą išmaišome.

Miltus sumaišome su kepimo milteliais ir po vieną šaukštą dedame į
kiaušinio plakinį, nuolatos maišant.

Jei reikia šiek tiek įpilame ir pieno. Tešla turi sunkiai varvėti nuo
šaukšto.

Tešlą sudėti į margarinu pateptą kepimo skardą ir kepti orkaitėje (175
C) apie 1 valandą.



Desertai Tortai

Braškinis tortas
 

Ingredientai:
braškių 400 g
Tešlai:
Margarino VILNIUS kepiniams 50 g
kiaušiniai 2 vnt
kepimo miltelių 2 šaukšteliai
miltų 2 stiklinės
pieno 0.5 stiklinės
Kremui:
plakamosios grietinėlės 200 ml
riebios grietinės 200 ml
cukraus pudros 150 g
citrinos sulčių 1 v.š.

Paruošimas:
Kiaušinius išsukame su cukrumi.

Supilame ištirpintą margariną VILNIUS kepiniams ir gerai išmaišome.

Į plakinį suberiame kepimo miltelius, miltus. Gerai išmaišome. Kad
tešla nebūtų per kieta įpilame šiek tiek pieno. Tešlą galima reguliuoti
įpilant daugiau pieno ar beriant daugiau miltų.

Kepimo skardas patepame margarinu VILNIUS kepiniams.
Iš tešlos formuojame du biskvitinius lakštus.

Kepsime 175 laipsnių orkaitėje apie 30min.
Kol kepa biskvitiniai lakštai pasiruošiame kremą ir braškes.

Braškes nuplauname ir supjaustome griežinėliais.

Plakamą grietinėlę sumaišome su grietine, suberiame cukraus pudrą,
pilame citrinos sulčių ir gerai išplakame su mikseriu. Jei kremas per
rūgštus, galima dėti daugiau cukraus.

Vieną, atvėsusį biskvitinį lakštą dedame ant didelės lėkštės ir viršų
aptepame kremu. Ant viršaus sudedame braškių griežinėlių.

Ant braškių ir kremo sluoksnio uždedame antrąjį biskvitinį lakštą.
Torto šonus ir viršų aptepame likusiu kremu ir ant viršaus sudedame
braškių griežinėlius.

Tortą šaldytuve reikėtų palaikyti 3-4 val.

Skanaus :)



  

Kepiniai kiekvienai dienai

Desertai................................. 10 psl.
• Pyragai........................................ 11 psl.
• Pyragėliai.................................... 480 psl.
• Sausainiai................................... 606 psl.
• Bandelės..................................... 800 psl.
• Keksai ir keksiukai...................... 895 psl.
• Tortai.......................................... 1051 psl.



Desertai Pyragai

Močiutės obuolių štrudelis

Ingredientai:
Obuolių 10 10
Razinų 50 g
Cinamono 1 arbat. šaukštel.
Cukraus 2 valg. šaukšt.
Sutrupintos duonos 2 riek.
Miltų 300 g
Vandens 1 stikl.
Kiaušinis 1 vnt.
Druskos 2 žiups.
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g

Paruošimas:
Kepama su meile ir šiluma. Pagrindinis štrudelio akcentas yra tešla. Jos
ruošimui naudoju miltus, vieną kiaušinį, stiklinę vandens, trys šaukštus
ištirpinto margarino VILNIUS kepiniams bei šiek tiek druskytės. Visus
ingridientus sumaišau ir ypač gerai išminkau, kad tešla būtų tikrai
tampri. Gautą tešlą palieku šiltai „prinokti“ valandai laiko. Tuo tarpu
ruošiu įdarą. Nulupu ir smulkiai supjaustau obuolius. Tada juos, razinas,
cinamoną bei cukrų suberiu į vieną indą ir gerai sumaišau. Ateina
laikas imtis pagrindinio štrudelio gaminimo akcento – tešlos kočiojimo.
Tešlą reikia iškočioti taip, kad tešla būtų plona, bet netrukinėtų. Tokią
tešlą reikia teptuku ištepti ištirpintu margarinu ir dar šiek tiek
“patampyti”, kad būtų lygesnė ir dar kartą ištepti išlydytu margarinu.
Ant paruoštos tešlos dedu sluoksnį sutrupintos duonos, o ant jos visą
paruošą obuolių ir razinų įdarą bei tolygiai paskirstau. Tešlą susuku
kaip vyniotinį ir U raidės forma dedu į margarinu išteptą kepimo skardą
ir dar karta aptepu ištirpintu margarinu. Kepu 40 minučių, 180 laipsnių
temperatūroje, kol paviršius gražiai parus. Patiekiu apibarstyta
cinamonu. Ypač skanus su ledais. Rekomenduoju visiems!

Recepto istorija:
Šį štrudelį kiek atsimenu visada kepdavau su savo močiute. Jai jis buvo
ypatingas tuo, kad jį kepti išmoko dar iš savo mamos ir taip priminė
gimtąją Austriją. Štrudelio tešlos gaminimas būdavo tikras ritualas.
Dabar šį kepinį gaminu savo šeimai ir labai džiaugsiuosi jai mano
dukros perims jį ir gamins savo vaikams. Tai bus tarsi mūsų visų
tęstinumas....



Desertai Pyragai

Medaus – riešutų pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Cukrus 1/2 stikl.
Kiaušiniai 1 vnt.
Miltai 1.1/2 stikl.
Vanilinio cukraus 1 arbat. šaukštel.
Riešutų sluoksniui: - l
Margarino 60 g
Rudojo cukraus 1/2 stikl.
Medaus 4 valg. šaukšt.
Riešutų,saulėgražų 200 g

Paruošimas:
Smėlinis pagrindas:  margariną VILNIUS kepiniams išplakti su cukrumi
iki baltumo. Sudėti vanilę ir kiaušinį. Išplakti. Palaipsniui suberti miltus,
per daug nemaišant. Turi gautis minkšta nelimpanti prie rankų tešla
(priklausomai nuo miltų, jų gali prireikti daugiau, bet nepriberkite ir per
daug, nes tada iškepusi tešla bus kieta). Suvynioti tešlą į plėvelę ir
atšaldyti šaldytuve ne trumpiau kaip 1 val. Orkaitę įkaitinti iki 170
laipsnių. Trečią dalį tešlos įdėti atgal į šaldytuvą. Iškočioti 0,5 cm storio
tešlos lakštą ir iškloti 23 cm kvadratinės formos dugną, suformuojant
neaukštą kraštelį, kad kepant įdaras neišbėgtų. Subadyti tešlą šakute
ir kepti apie 15 min., kol kraštai pagels. Puodelis 236 ml. Riešutų
sluoksnis: puode sumaišyti margariną, cukrų ir medų. Nuolat maišant
užvirti ir pavirti 2 min. Nuimti nuo ugnies, suberti riešutus, išmaišyti ir
sudėti ant apkepto tešlos pagrindo. Per burokinę tarką sutarkuoti ant
viršaus likusią tešlą, dėti atgal į orkaitę ir kepti dar 20 – 25 min., kol
riešutai įgaus auksinę – karamelinę spalvą. Skanaus!

Recepto istorija:
Pyragas kuris atšalus orams visuomet pakvipdavo namuose.



Desertai Pyragai

Karališkas varškės pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250 g
Miltai 300 g
Kakava 200 g
Cukrus 240 g
Kepimo milteliai 10 g
Varškė 600 g
Kiaušiniai 4 vnt.
Krakmolas 1 valg. šaukšt.

Paruošimas:
1. Margariną VILNIUS kepiniams ištirpiname, įmaišome cukrų, kakavą ir
gerai išminkome. Tada įmaišome miltus ir kepimo miltelius.
Suminkome tešlą ir užšaldome. 2. Įdarui varškę ištriname su kiaušinio
tryniais išplaktais su cukrumi. Tada įmaišome iki putų išplaktus
baltymus su krakmolu. 3. Į skardą tarkuojame tešlą, dedame varškės
įdarą ir truputi tešlos užtarkuojame ant viršaus. 4. Kepame 180
laipsnių temperatūros orkaitėje apie 45 min.

Recepto istorija:
Ypatingas tuo, kad nė vienas ragavęs, nepasakė, kad neskanus, Visi jį
giria ir kaskart vis prašo, kad iškepčiau. Čia mūsų giminės pyragas!



Desertai Pyragai

Sveikuoliškas pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Miltai 1 stikl.
Manų kruopos 1 stikl.
Cukrus 1 stikl.
Avyžinės kruopos 1 stikl.
Uogienė 1 stikl.
Pienas/ Kefyras 1 stikl.
Druska 0,5 arbat. šaukštel.
Soda 0,5 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Sumaišykite miltus, kruopas, cukrų, uogienę. Sodą "užgesinkite" piene,
kefyre ar grietinėje bei supilkite į tešlą. Skardą ištepkite margarinu
VILNIUS kepiniams ir kepkite apie 40 - 60 min. 150 laipsnių
temperatūroje.

Recepto istorija:
Receptas labai "ekonomiškas", kurį gavau iš savo senelės. Paprastas,
greitai paruošiamas.



Desertai Pyragai

Pyragas su obuoliukais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g
Kiaušiniai 4 vnt.
Obuoliai 8 vnt.
Kepimo milteliai 2 arbat. šaukštel.
Miltai 150 g
Cukrus 1 skilt.
Vanilinis cukrus, cinamonas 1 žiups.
Migdolų drožlės 1 saujelė

Paruošimas:
Obuoliukus nuplaukite, perpjaukite per pusę, pašalinkite sėklializdžius,
supjaustykite plonomis skiltelėmis ir pakepinkite su margarinu VILNIUS
kepiniams, kol iš obuolių išsiskirs sultys ir jie suminkštės. Kiaušinius su
paprastu ir vaniliniu cukrumi išplakite iki vientisos masės, tada
įmaišykite grietinę, ištirpintą margariną VILNIUS kepiniams, po truputį
suberkite miltus ir kepimo miltelius. Tešlą gerai išmaišykite iki
vientisos masės. Karščiui atsparią kepimo formą ištepkite riebalais,
pabarstykite džiuvėsėliais, ant dugno berkite migdolų drožlių įpilkite
truputį tešlos, tada tolygiai paskirstykite šutintus obuolius. Ant obuolių
užberkite kelis šaukštelius su cukrumi sumaišyto cinamono,tada ant jų
sukrėskite likusią tešlos masę. Kepkite iki 180 laipsnių įkaitintoje
orkaitėje 30 minučių.

Recepto istorija:
Dar vaikystėje labiausiai patikdavo obuolių pyragu kvepiantys namai...
Jie taip skaniai kvepia... Tad nenuostabu, kad turėdama savo šeimą, ją
lepinu pyragais rudens vakarais . O obuolių pyragas tikrai paprastas,
skanus ir kvepiantis. Į mano receptų knygą atkeliavo iš žurnalo iškarpų,
pati šiek tiek patobulinau... Nuo mažumės mano mamytė kirpdavo
visus žurnalus klijuodavo į sąsiuvinį, išgirdusi rašydavo, patobulindavo
ir kepdavo mums. Tą bruožą ir aš paveldėjau, savaip patobulindama
receptus.



Desertai Pyragai

Vaikystės tinginys

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250 g
Kondesuotas pienas 1 ind.
Sausainiai 4 pak.
Kakavos milteliai 0 pagal skonį

Paruošimas:
Ištirpinti margariną VILNIUS kepiniams. Tada supilti kondensuotą pieną,
kakavą. Viską išmaišyti. Sausainius sutrupinti. Sudėti į tešlą ir dar kartą
sumaišyti. Viską paruošus sudėti į plastikinį maišelį ir paslėgti
šaldytuve bent pusei paros. Kas mėgsta kokoso drožles, riešutus,
razinas galima pridėti šių skanėstų. O aš savo vaikystės tinginį
patobulinau skaičiuodama kalorijas. Vietoje margarino ir kondensuoto
pieno reikia naudoti "Rududu" virtą kremą. Sutingsta puikiai o skonis
primena saldainius "Karvutė" ir irisus.

Recepto istorija:
Šis receptas atkeliavo iš mano vaikystės. Kiek prisimenu, mano mama
tinginį stengdavosi padaryti kiekvienam mano gimtadienui. Juk prieš
30 metų nelabai ir buvo kitokių skanumynų. O dabar, praėjus tiek laiko,
juo lepinu savo vaikus. Šis skanumynas jiems labai patinka.Ypač
gamyba. Jiems patinka laužyti sausainius, ragauti saldžią tešlą ir
vienam laižyti paskutinį jos šaukštą, kitam dubenį.



Desertai Pyragai

Močiutės obuolių pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 120 g
Miltai 180 g
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Cukrus 100 g
Vanilinis cukrus 1 pakelis
Obuoliai 500 g
Cukrus 4 valg. šaukšt.
Razinos 2 valg. šaukšt.
Romo (brendžio arba konjako) 20 g
Rudasis cukrus 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Tešla: 1) Miltus kartu su kepimo milteliais persijoti. Burokų tarka
sutarkuoti margariną VILNIUS kepiniams. Į mišinį suberti cukrų (60 g.)
ir vanilinį cukrų. Greitai viską rankomis išmaišyti kol susiformuos
nedideli trupiniai. 2) Kepimo formą ištepti margarinu. Gautus trupinius
sudėti dugne, suspausti ir įdėti formą į šaldytuvą. Įdaras: 1) Obuolius
nulupti, išimti sėklalizdžius ir supjaustyti plonomis skiltelėmis. 2)
Razinas nuplauti, nusausinti. Kartu su obuolių skiltelėmis sudėti į indą,
supilti cukrų (4 valg. šaukš.), romą. Uždengti ir palikti kelioms
valandoms, retkarčiais pamaišant. Pyrago gamyba: 1) Iš anksto
įkaitinti orkaitę iki 200 laipsnių. Obuolius ir razinas vienodu sluoksniu
paskirstyti ant tešlos, išimtos iš šaldytuvo, paviršiaus. Viršų pabarstyti
ruduoju cukrumi. Kepti 30 min. 2) Paruošti kremą: išplakti margariną
VILNIUS kepiniams (30 g.), cukrų (40 g.) ir kiaušinius (2 vnt.) iki tirštų
putų. 3) Po 30 min. pyragą išimti iš orkaitės, padengti jo paviršių
kiaušinių kremu ir dar 10 minučių palaikyti orkaitėje. Pyragas ypač
skanus, kai patiekiamas šiltas. Gaminimas: 40 min. Kepimo laikas: 40
min.

Recepto istorija:
Šis obuolių pyragas ypatingas tuo, kad jis greitai ir labai lengvai
pagaminamas ir jam nereikia labai brangių produktų, šis receptas į
mano receptų knygelę atkeliavo tada, kai jo paragavau pas savo tetą,
iš jos ir gavau šį receptą. Šis receptas pasikeitė nuo tada kai jį gamino
mano močiutė, kiekvieną kartą gamindama papildau vis kitais
ingredientais, taip jis ir tobulėja. Šiuo obuolių pyrago receptu mėgstu
palepinti savo artimuosius ir draugus, nesvarbu ar tam yra proga ar ne.



Desertai Pyragai

Obuolių svajonė

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 10 arbat. šaukštel.
Obuoliai 4-5 vnt.
Valgomoji soda truputis
Kiausiniai 2-3 vnt.
Vanduo 5 stikl.
Miltai 3 stikl.
Cukrus pagal skonį

Paruošimas:
Į didelį indą įberkite miltų ir kiaušinius. Suplakite. Vėliau įberkite sodos
ir cukraus, vėl suplakite. Įmeskite supjaustytų obuolių. Palikite 20 min.
Kepkite 30 min. 180 laipsnių orkaitėje.

Recepto istorija:
Tai ypač skanus kepinys. Įmano receptų knygutę jis atkeliavo iį
užsienio žurnalo. Vis dėlto, pati receptą patobulinau, kad būtų dar
paprastesnis ir skanesnis. Jo apskrudę obuoliai labai traškūs ir skanūs.



Desertai Pyragai

Vyšnių pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g.
Miltai 500 g.
Kiaušiniai 3 vnt.
Cukrus 1 stikl.
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Vyšnių uogienė 0 pagal skonį

Paruošimas:
1)Kiaušinius išplakti su cukrumi. 2)Ištirpinti margariną VILNIUS
kepiniams ir supilti į kiaušinių masę. 3)Miltus sumaišyti su kepimo
milteliais ir suberti. 4) Masę gerai išminkyti, suvynioti į maistinę
plėvelę ir įdėti į šaldymo kamerą valandai. 5) Skardą iškloti kepimo
popieriumi. 6) Sušalusią tešlą tarkuoti tiesiai į skardą (sutarkuoti 2/3
tešlos burokų tarka). 7)Tuomet tolygiai aptepti mėgstama uogiene.
8)Likusią tešlą tarkuoti ant uogienės, tolygiai pasiskirstyti. 9) Kepti
apie 40 min. 180 laipsnių temperatūroje, kol pyragas gražiai paruduos.

Recepto istorija:
Šis pyragas yra labai paprastas, tačiau be galo skanus. Jį gaminant
nereikia specialių įgūdžių, tad kiekvienas gali nustebinti savo
artimuosius šiuo skaniu pyragu.



Desertai Pyragai

Trupininis pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Cukrus 500 g
Kefyras 500 g
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Miltai 350 g.
Uogienė 0 pagal skonį

Paruošimas:
Kaip paruošti: Margariną VILNIUS kepiniams ištirpinti, sudėti cukrų,
įpilti kefyrą, įmušti kiaušinius, suberti kepimo miltelius, miltus ir viską
gerai išmaišyti. Į skardą įdėti kepimo popierių. Tešlą iškočioti (1/4 dalį
tešlos palikti pyrago trupiniams suformuoti). Ant tešlos užtepti uogienę
(labai skanu juodųjų serbentų, slyvų uogienė arba obuolienė) ir ant
viršaus pritrupinti likusios tešlos trupinėlius. Kepti 200 laipsnių
orkaitėje. Skanaus!

Recepto istorija:
Šį kepinį gaminu labai dažnai. Jį dažnai galima pamatyti ant mano stalo.
Į mano receptų knygelę atkeliavo neseniai, tai buvo mano mamos ir
močiutės dažnai gaminamas pyragas. Draugai jį labai mėgsta ir žinoma
AŠ!



Desertai Pyragai

Bundela

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Mielės 25 g
Cukrus 150 g
Druska 0 arbat. šaukštel.
Kiaušiniai 4 vnt.
Pienas 2 stikl.
Razinos 100 g
Miltai 1 kg
Vanilinis cukrus 0 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Nuplauname ir išmirkome razinas, vandens neišpilame, o išgeriame
arba pasigaminame džiovintų vaisių kompoto. Į dubenį suberiame
mieles, kiaušinius, pašildytą pieną bei margariną VILNIUS kepiniams
(rinkis prekę lietuvišką), truputį druskos, vanilinio cukraus. Viską
išmaišome, įberiame stiklinę miltų, dar kartą išmaišę paliekame šiltai
pakilti (apie 20 min.). Suberiame likusius miltus ir maišome. Baigus
maišyti suberiame razinas, truputį apibarstytas miltais. Močiutė sakė,
kad taip jos geriau pasiskirsto ir nesudrėkina tešlos. Paliekame tešlą
dar pakilti, tada aptepame kiaušinio tryniu sumaišytu su šaukšteliu
cukraus. Kepame įkaitintoje orkaitėje. O laikas priklauso nuo orkaitės ir
pyrago dydžio ir storio. Iškepus uždengiame sudrėkinta skepetėle ir
paliekame atvėsti. Labai skanu kol pyragas karštas, bet ... geriau
palūkėti. Skanaus.

Recepto istorija:
Šis receptas yra mano močiutės. Ji labai skanias bundelas kepdavo,
tokias didžiules, geltonas, kvapnias duonkepyje, o vėliau, ir mažesnes,
elektrinėje krosnelėje. Nuplauname ir išmirkome razinas, vandens
neišpilame, o išgeriame arba pasigaminame džiovintų vaisių kompoto.
Išgyvenusi du pasaulinius karus mano močiutė naudingai panaudodavo
kiekvieną trupinėlį, nieko neišmesdavo. Šią bundelą kepiau su savo
vaikais. Kepimo istorija kartojasi, kaip aš su sese, taip ir mūsų vaikai iš
beauštančio pyrago nulupo paviršiaus razinas. Taigi pasinaudojau
močiutės gudrybe ir draugiškai su vaikučiais pyrago paviršių
apibarstėme cukraus pudra. Beje, kaip seniau, taip ir dabar nei vienas
nubyrėjęs cukraus pudros trupinėlis nenuėjo veltui, nė sakyti nereikėjo
:)



Desertai Pyragai

Skanėstas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250 g
Kiaušiniai 2 vnt.
Cukrus 1 stikl.
Grietinė (30 proc.) 1 stikl.
Soda 1 arbat. šaukštel.
Actas 1 arbat. šaukštel.
Miltai 400 g
Obuoliai 500 g
Cinamonas 1 arbat. šaukštel.
Vanilinis cukrus 2 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Kiaušinius išplakame su cukrumi iki vientisos masės dubenyje. Tada į
grietinę įberiame sodos ir užgesiname ją actu, išmaišome grietinę su
gesinta soda ir įpilame į bendrą dubenį. Ištirpiname margariną VILNIUS
kepiniams ir įpilame į tešlą. Viską išmaišome. Tada po truputi pilame
miltus, kol tešla pasidarys vidutinio klampumo, ne per skysta, bet ir ne
per tiršta. Nulupame obuolius, supjaustome grežinėliais bei išklojame
juos į skardą prieš tai išteptą margarinu. Ant išklotų skardoje obuolių
pabarstome vanilinio cukraus bei cinamono, pilame pagamintą tešlą
ant obuolių. Dedame į 220 laipsių įkaitusią orkaitę, kepame 40-45min.
Skanaus.

Recepto istorija:
Šiuo receptu su manimi pasidalijo mano mama, kuriai esu labai
dėkinga, nes jis labai paprastas, nebrangus, greitai pagaminamas ir
labai skanus. Prie puodelio karštos arbatos su garuojančiu obuolių
pyragu visada smagu pasiplepėti draugų bei šeimos rate.



Desertai Pyragai

Morkų skanėstas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams truputis
Kiaušiniai 4 vnt.
Miltai 2 stikl.
Cukrus 2 stikl.
Soda 2 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Miltus sumaišyti su soda ir sudėti į kiaušinių masę. Sutarkuoti morkas,
maltus gvazdikėlius. Gerai išmaišyti. Sudėti į skardą. Kepti vidutinio
karštumo orkaitėje. Skanaus!

Recepto istorija:
Labai paprastas, bet skanus, receptas, sukurtas dar mano senelės.



Desertai Pyragai

Džiovintų vaisių pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Miltai 2 stikl.
Cukrus 1 stikl.
Kiaušinis 2 vnt.
Liesa grietinė 2 valg. šaukšt.
Džiovinti vaisiai (razinos, slyvos, persikai) 200 g
Soda 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Cukrų ir kiaušinius išmaišome, įberiame miltus, vėl išmaišome. Taip
pat sumaišome grietinę, sodą, tarkuotą margariną VILNIUS kepiniams. Į
bendrą masę įmaišome džiovintus vaisius. Viską supilame į pasirinktą
formą, išteptą margarinu, kepame apie valandą laiko. Skanaus.

Recepto istorija:
Tai vienas iš daugelio pyragų, kurių mane išmokė senelė. Tikiuosi jums
patiks.



Desertai Pyragai

Močiutės skruzdėlynas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250 g
Cukrus 100 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Miltai 4 stikl.
Kondensuotas pienas 1 ind.
Soda 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Į puodą su vandeniu dedame skardinę kondensuoto pieno ir verdame
apie 2 valandas. Ištirpiname margariną VILNIUS kepiniams, tada
supilame cukrų, sudedame actu gesintą sodą. Atvėsus įmušame
kiaušinius ir gerai išmaišę dedame miltus. Užminkome tešlą.
Pusvalandžiui dedame į šaldytuvą. Tešlą malame mėsmale ir gautus
"makaronus" dedame į skardelę, išklotą kepimo popieriumi, kepame
apie 15-20 min., iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje. Išėmę atvėsiname.
Sulaužome ir sumaišę su virtu kondensuotu pienu sudedame i formą.
Gerai suspaudžiame ir dedame į šaldytuvą dviem valandom.

Recepto istorija:
Kai buvau maža, kaime per didžiąsias šventes kepdavo tokį
skanumyną. Dabar šiuo skanėstu aš vaišinu savo draugus... Net
nepatyrusi šeimininkė jį pasigamins ir pavaišins svečius.



Desertai Pyragai

Keksas šakočio skonio

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 120 g
Kiaušiniai 6 vnt.
Miltai 120 g
Cukrus 120 g
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Grietinėlė 40 ml
Citrinų ekstraktas 0 pagal skonį

Paruošimas:
Dubenyje gerai išsukame margariną VILNIUS kepiniams (jis turi būti
sumikštėjęs). Įmaišome trynius (po vieną), šaukštą miltų, cukraus.
Masei sutirštėjus, įpilame grietinėlę, kepimo miltelius. Prieš kepant
įmaišome gerai išplaktus kiaušinių baltymus ir citrinų ekstraktą.
Kepame 180 laipsnių temperatūros orkaitėje, kol medinis pagaliukas
neaplips tešla. Skanaus! Kepti ne mažiau nei 40 minučių.

Recepto istorija:
Šis kepinys tikrai ypatingas, burnoje tiesiog tirpstantis. Jis primena
močiutės keptą šakotį, kurio ji jau niekada nebekeps. O mano draugai
ir šeimos nariai labai mėgsta šį keksą. Mano vyras sako - tai mažas
gabalėlis dangaus.



Desertai Pyragai

Riešutų pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 120 g
Miltai 300 g
Pienas 3 stikl.
Kiaušiniai 3 vnt.
Druska 1 arbat. šaukštel.
Cukrus 1 stikl.
Graikiniai riešutai 100 g

Paruošimas:
Kiaušinių trynius išmaišyti su cukrumi, ištirpintu margarinu VILNIUS
kepiniams ir druska. Suberti miltus, sumaišyti ir supilti pieną, išmaišyti.
Tešlą papildyti susmulkintais riešutais, išmaišius supilti į skardą ir kepti
40-50 minučių.

Recepto istorija:
Receptą gavau iš mamos, o ji iš savo mamos. Tinka ir savaitgaliams ir
šventėms. Vaikai ypač mėgsta.



Desertai Pyragai

Šokoladinis pyragas su kondencuotu pienu ir
riešutais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 280 g
Juodasis šokoladas 250 g
Kiaušiniai 2 vnt.
Cukrus 3 valg. šaukšt.
Kakavos milteliai 3 valg. šaukšt.
Karštas vanduo 1/2 stikl.
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Miltai 250 g
Kondensuotas pienas 400 g
Lazdyno riešutai 160 g

Paruošimas:
1. Iš pradžių iškepkite pirmąjį pyrago sluoksnį: lėtai ištirpinkite
margariną VILNIUS kepiniams ir šokoladą. Ištirpusią masę įpilkite į
dubenį ir sumaišykite su cukrumi bei kakava. Įmuškite ir įmaišykite
kiaušinius. Įmaišykite kepimo miltelius. Supilkite pusę stiklinės karšto
vandens, miltus, gerai išmaišykite masę. Kepkite įkaitintoje orkaitėje
(180 laipsnių temperatūroje), kol įsmeigta šakutė neaplips tešla.
Išimkite leiskite truputį atvėsti kambario temperatūroje. 2. Paruoškite
karamelinį sluoksnį: ištirpinkite margariną, maišydami ant silpnos
ugnies supilkite kondensuotą pieną, tada masę užvirinkite.
Sumažinkite ugnį ir maišydami dar pavirkite 3-4 minutes, kol masė
taps karšta. Tirštą masę užpilkite ant iškepusio pyrago. Užberkite
neskaldytų lazdyno riešutų. Palaikykite kambario temperatūroje apie
20 min. 3. Paskutinis žingsnis – šokoladinis glajus. Ant silpnos ugnies,
maišydami, ištirpinkite margariną ir šokoladą. Kai masė bus skysta,
blizgi ir vienalytė apliekite ja pyragą ir šaukštu paskirstykite glajų
tolygiai. Laikykite kambario temperatūroje, kol indas su pyragu
nebebus karštas, tuomet 3 valandas palaikykite šaldytuve. Skanaus!

Recepto istorija:
Šis kepinys ypatingas tuo, kad mane patraukė savo išvaizda ir
pavadinimu. Vien pamačius jį jau įsivaizdavau kaip jis tirpsta mano
burnoje. Taigi ilgai nelaukus išmėginau šį pyragą. Pirmą kartą
naudojau graikiškus riešutus. Antrą kartą kepiau su lazdyno riešutais.
Abu kartus svečiai šiuos pyragus įvertino puikiai. Kadangi pyragas yra
gana brangus savo šeimą ir draugus juo vaišinu tik išskirtinėmis
progomis.



Desertai Pyragai

Varškės tinginys

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200gr. arbat. šaukštel.
Sausainiai 400gr. arbat. šaukštel.
Varškė 400gr. arbat. šaukštel.
Sviestas 200gr. arbat. šaukštel.
Cukrus 200gr. arbat. šaukštel.
Džiovinti abrikosai 100gr. arbat. šaukštel.
Razinos 100gr. arbat. šaukštel.
Vanilinis cukrus 20gr. arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Razinas ir abrikosus užpilkite verdančiu vandeniu ir palaikykite 5 min.
Margariną VILNIUS kepiniams išsukite su cukrumi ir vaniliniu cukrumi
iki purios masės, nuolat maišydami sudėkite pertrintą varškę,
suberkite razinas, susmulkintus abrikosus ir sulaužytus sausainius.
Gautą masę palaikykite 20 min. kambario temperatūroje. Tada visą
masę sudėkite į maišelį, suformuokite norimą formą, laikykite
šaldytuve 2 - 4 valandas prispaudus.

Recepto istorija:
Vartydama receptų knygas pastebėjau šį neįprastą receptą,
pabandžiau pagaminti ir visai mano šeimai labai patiko. Ankščiau
darydavau paprastą tinginį, o šis receptas tinka šventėms. Manau, kad
šeimininkės nenusivils išbandžiusios šį tinginuką.



Desertai Pyragai

Varškės apkepas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 300 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Varškė 300 g
Cukrus 200 g
Kvietiniai miltai 3 stikl.
Razinos 200 g
Vanilinis cukrus 1 arbat. šaukštel.
Soda 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Margariną VILNIUS kepiniams, varškę ir cukrų išsukite, sudėkite
kiaušinių trynius. Sumaišykite ir suberkite miltus, vanilinį cukrų,
razinas, supilkite vandenyje ištirpintą sodą. Galiausiai sudėkite
išplaktus kiaušinių baltymus. Viską gerai sumaišykite, dėkite į
margarinu išteptą bei džiuvėsėliais pabarstytą skardą ir kepkite.
Skanaus.

Recepto istorija:
Puikus mano senelės receptas.



Desertai Pyragai

Vaisinis keksas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Grietinė (25-30 proc. riebumo) 250 g
Cukrus 200 g
Vanilinis cukrus 1 arbat. šaukštel.
Soda 1/2 arbat. šaukštel.
Citrina 1 vnt.
Miltai 300 g
Džiovinti vaisiai (skaniausia papajos ir ananasai) 200 g
Kiaušiniai 4 vnt.
Cukraus pudra 200 g

Paruošimas:
Skanus, sultingas, kvapnus, ilgai nesenstantis kepinys. Margariną
VILNIUS kepiniams ištirpiname, suberiame cukrų, vanilinį cukrų, po
vieną įmušame kiaušinius, gerai išsukame, supilame su soda išmaišytą
grietinę, įtarkuojame citrinos žievelę, supilame miltus ir sudedame
smulkiai pjaustytus vaisius. Kepame apie 40 min. vidutinio karštumo
temperatūroje (apie 200 laipsnių). Iškepus, dar karštą apipilame
glajumi, kuris paruošiamas sumaišant cukraus pudrą su citrinos
sultimis, glajus turi būti lengvai tirštas.

Recepto istorija:
Pats skaniausias keksas, rastas senoviškoje knygoje, truputėlį
"paredaguotas" ir "priderintas" prie šiuolaikinio skonio. Nei mama, nei
močiutės tokio nekepdavo, tačiau dabar mielai ragauja. Ir pagrindinė
paslaptis - JIS GAUNASI VISADA :)



Desertai Pyragai

Kepiniai „3in1“

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200g. arbat. šaukštel.
Cukrus 1 stikl.
Grietinė 1 stikl.
Kepimo milteliai 0,5 pakelis
Vanilinis cukrus 1 pakelis
Kiaušiniai 2 vnt.
Miltai arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Margarinas VILNIUS kepiniams ištirpinamas, sudedamas cukrus,
vanilinis cukrus. Atvėsus įmušti 2 kiaušinius bei sudėti grietinę. Tada
berti miltus, sumaišytus su kepimo milteliais, ir minkyti tešlą tol, kol ji
nelips prie rankų. Pusę tešlos lygiai paskirstyti skardoje, išklotoje
kepimo popieriumi. Ant viršaus tolygiai paskirstyti supjaustytus
obuolius. Obuolius galima apibarstyti cukraus ir cinamono mišiniu.
Likusią tešlą "sugnaibyti" ir uždengti pyrago viršų. Kepti apie 45min.
200 laipsnių temperatūroje.

Recepto istorija:
Ši tešla ypatinga, nes iš jos galima pagaminti ne tik pyragą (kur, beje,
obuoliai gali būti keičiami uogiene ar varške), bet ir sausainius ar
grybukus. Tešlos sudėtis tokia pat. Grybukus kepame specialioje
grybukų keptuvėje, o sausainius, supjaustytus rombais, aptempti
kiaušinio plakiniu ir apibarstyti cukraus ir cinamonu mišiniu. Paprasta,
skanu, lengva! Ir niekada nenusibosta.



Desertai Pyragai

"Tiuninguotas" tinginys

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 180 g
Sausainiai 3 pak.
Pienas 130 ml
Kakava 2 valg. šaukšt.
Cukrus 3 valg. šaukšt.
Pieniškas šokoladas 100 g
Džiovintos figos 10 vnt.
Džiovinti abrikosai 15 vnt.
Rožiniai pipirai 1 pakelis

Paruošimas:
Sausainius sulaužome. Figas ir abrikosus nuplikome ir supjaustome
gabaliukais (vidutinio dydžio). Sumaišome su sausainiais. Sudedame
sutrupintą šokoladą (pusė plytelės). Margariną VILNIUS kepiniams
ištirpiname, supilame pieną, kakavą, cukrų ir likusią pusę šokolado
plytelės. Maišydami užviriname. Ataušiname. Supilame ant sutrupintų
ingredientų ir išmaišome. Iš visos masės ant plėvelės suformuojame
„dešrą“. Jos galus užrišame. Dedame į šaldytuvą ir paliekame parai
laiko. Rožinius pipirus maišelyje patrinam tarp delnų, kad odelės
atsiskirtų nuo juodo branduoliuko. Suberiam į sietelį ir sijojame ant
tinginio, išimto iš šaldytuvo. Delnais prispaudžiame.

Recepto istorija:
Pjaustome ir ragaujame... Mmm... Ne per daug saldu... Subtilus figų ir
rožinių pipiriukų skonis... Gerai gavosi.... Sėkminga improvizacija
klasikinio tinginio tema...



Desertai Pyragai

Sūrio pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Maskarponės sūris 500 g
Miltai 40 g
Krakmolas 40 g
Kiaušiniai 5 vnt.
Cukrus 100 g
Vanilinis cukrus 1 arbat. šaukštel.
Pieniški sausainiai 1 pakelis
Smulkinti migdolai 2 pakeliai

Paruošimas:
Kiaušinių baltymus atskirti nuo trynių. Baltymus išplakti iki standžių
putų. Į trynius sudėti cukrų, vanilinį cukrų ir išsukti iki baltos masės.
Tuomet sudėti maskarponės sūrį, krakmolą, miltus ir išmaišyti iki
vientisos masės. Galiausiai neskubant įmaišyti kiaušinio baltymus.
Sausainius susmulkinti iki trupinių. Ištirpinti margariną margariną
VILNIUS kepiniams ir juo užpilti sausainių trupinius, gerai išmaišyti.
Sausainių trupinius supilti i skardą, gerai su pirštais suspausti, kad
vėliau nebyrėtų. Užpilti sūrio masę ir užbarstyti migdolus. Kepti 40 min.
180 laipsnių temperatūroje. Skanaus!

Recepto istorija:
Šis kepinys ypatingas tuo, kad jį pavogiau iš draugės Ramunės, nors
nesu tikra, kad ji daro pagal tikrai tokį receptą, nes niekam jo neduoda.
Tačiau pasinaudojus neribotomis interneto galimybėmis išbandžiau
keletą variantų ir manau, šis visai arti tiesos :) Visada jį kepdama
galvoju apie Ramunę ir kažin kaip ji iš tikro jį daro :)



Desertai Pyragai

Tinginys

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 130 g
Sausainiai 800 g
Pienas 180 g
Cukrus 60 g
Kakava 35 g
Citrinos rūgštis 1/3 arbat. šaukštel.
Vanilinis cukrus 1/3 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Sausainius sulaužyti gabalėliais. Į puodą sudėti margariną VILNIUS
kepiniams ir maišant ištirpinti. Supilti pieną, suberti cukrų ir kakavą.
Maišant kaitinti, kol cukrus ištirps, masė užvirs ir pradės tirštėti.
Įmaišyti citrinos rūgšties, vanilinį cukrų ir nukelti nuo ugnies. Truputi
atvėsinti ir įmaišyti sausainius – visi sausainiai turi “apsivelti”. Paruoštą
masę krėsti ant maistinės plėvelės, suformuoti norimą formą ir
sandariai apvynioti plėvele. Dėti į šaldytuvą ir laukti, kol sustings.
Tuomet išvynioti ir supjaustyti norimais gabalėliais, patiekti ir skanauti.

Recepto istorija:
Į mano receptų knygelę šis tinginys atkeliavo iš mano mamos receptų
sąsiuvinio. O į jos sąsiuvinį - iš mano močiutės patirties. Tiesa ta, kad
manoji močiutė niekada nebuvo didi saldumynų kepėja, o dažniau į
svečius užgriuvusius anūkus mėgdavo stebinti bulviniais plokštainiais
ar kitais lietuviškais "rimtaisiais" valgiais, tačiau jos tinginys... taip, jis
buvo nuostabus. Žavus savo paprastumu ir nenusileidžiantis skoniu
jokiems kitiems skanumynams. Ir nors tinginių kiekvienoje šeimoje gali
rasti kitokių, šis - pats paprasčiausias, reikalaujantis minimalaus kiekio
produktų ir minimalių pastangų - pas mus yra ir, tikiu, bus pats
populiariausias. Nes skonis atperka viską. Ir dar dabar primena tas
saldžias vaikystės dienas...
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Pyragas su uogiene

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 30 g
Uogienė 0,5 l
Kiaušiniai 3 vnt.
Cukrus 1 stikl.
Miltai 3 stikl.
Grietinė 1 pakelis

Paruošimas:
Kiaušinius iki purumo išplakti su cukrumi, į grietinę įdėti sodos ir
maišyti. Maišant grietine- supilti kiaušinius, po to suberti miltus,
uogiene. Viską išmaišius tešlą pilti į margarinu VILNIUS išteptą skardą.
Kepti 150 C karštumo orkaitėje 20-30 min.

Recepto istorija:
Pats pirmasis pyragas, kurį perimiaus iš senelės. Skanaus visiems!
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Obuolių pyragas su razinomis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 400 g
Miltai 650 g
Kiaušiniai 2 vnt.
Razinos 150 g
Obuoliai 2 kg
Vanilinis cukrus 1 pakelis
Cukraus pudra 30 g
Citrina 1 vnt.

Paruošimas:
Sumaišome miltus su cukraus pudra, druska, kiaušiniais, sukapotu
margarinu VILNIUS. Razinas pamerkiame rome arba vandenyje.
Obuolius nulupame, supjautame. Viską sumaišome. Apšlakstome
citrinos sultimis. Ištepame margarinu gilią kepimo formą, supilame
tešlą ir kepame 180 temperatūroje. Išplakti kiaušinio trynį, ištepti juo
pyrago viršų ir kepti dar 15 min.

Recepto istorija:
Obuolių pyragas, kurio receptą gavau iš mamytės.
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Ypatingas sūrio pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 75 g
Miltai 200 g
Kepimo milteliai 0,5 arbat. šaukštel.
Cukrus 75 g
Vanilinis cukrus 1 arbat. šaukštel.
Kiaušinis 1 vnt.
Varškė 750 g
Cukrus 200 g
Kiaušiniai 4 vnt.
Grietinėlė 250 ml
Vanilinis cukrus 2 arbat. šaukštel.
Citrinos aromatas 10 g

Paruošimas:
Margariną VILNIUS kepiniams sutarkuojame, sumaišome su miltais,
kepimo milteliais ir 75 g. cukraus bei šaukšteliu vanilinio cukraus.
Mušame kiaušinį ir viską gerai išminkome. 2/3 tešlos iškloti kepimo
formą, o iš likusios tešlos padaryti pyrago kraštelius. Kiaušinio trynius
atskirti nuo baltymų. Baltymus išplakti su 50 g. cukraus ir aptepti
pyrago tešlą. Iš varškės, 150 g. cukraus, kiaušinio trynių ir grietinėlės
plaktuvu išplakti sūrio masę. Paskaninti vaniliniu cukrumi bei citrinos
aromatu ir pilti ant tešlos, pateptos baltymų mase. Kepti apie 70
minučių 175 laipsnių temperatūros orkaitėje. Skanaus.

Recepto istorija:
Šis receptas gana paprastas, o rezultatas visada nudžiugina svečius.
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Obuolių pyragas su karamele

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 125 g
Miltai 1 stikl.
Kiaušinis 1 vnt.
Cukrus 6 valg. šaukšt.
Baltas vynas 2 valg. šaukšt.
Druska 1 žiups.
Muskato riešutas 1 žiups.
Įdarui obuoliai 1 kg
Įdarui cukrus 1 stikl.
Įdarui cinamonas 1 arbat. šaukštel.
Įdarui sviestas 100 g

Paruošimas:
Paruošti trapią tešlą: sumaišyti miltus, cukrų, druską, muskato riešutą
ir gabalėliais supjaustytą atšaldytą margariną VILNIUS kepiniams.
Įmušti kiaušinį, supilti vyną ir užminkyti tešlą. Padaryti rutulį, suvynioti
jį į plėvelę ir padėti valandai į šaldytuvą. Įdarui nulupti obuolius, išimti
sėklas ir supjaustyti į 4 dalis. Sviestą ištirpinti kepimo formoje ir suberti
cukrų. Sudėti į sviestą obuolių ketvirčius, glotnai prispaudžiant vieną
prie kito ir pakepinti ant stiprios ugnies taip, kad jie pasidengtų
karamele, susidariusia iš sviesto ir cukraus. Iš tešlos iškočioti blyną ir
uždėti jį ant obuolių taip, kad jie visi būtų uždengti. Kepti orkaitėje
įkaitintoje iki 180 laipsnių 30 min., kol tešla pagels. Iškeptą pyragą
išversti ant lėkštės obuoliais į viršų. Aš jį papuošiau vaniliniais ledais.

Recepto istorija:
Kai ateina ruduo - obuolių metas - kiekviena šeimininkė turi savo
firminį obuolių pyrago receptą. Pristatau savo.
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Trupininis pyragas su uogiene

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 400 g
Grietinė 250 g
Cukrus 1 stikl.
Kiaušiniai 5 vnt.
Miltai 800 g
Uogienė 300 g
Kepimo milteliai arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Viską gerai išmaišome, kad neliptų prie rankų ir atšaldome. Pusę tešlos
iškočiojame, klojame į skardą. Ant tešlos tolygiai paskirstome uogienę.
Ant viršaus sutrupiname arba sutarkuojame likusią tešlą. Kepame apie
30 min., kol gražiai apskrus. Skanaus!

Recepto istorija:
Kolegės receptas, nerealiai skanus. Šeimyna, draugai labai mėgsta.
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Pyragas su abrikosais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Miltai 250 g
Kepimo milteliai 3 arbat. šaukštel.
Cukrus 150 g
Kiaušinis 1 vnt.
Pienas 1 stikl.
Abrikosai 300 g
Cinamonas arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Tešlą maišyti mikseriu, kol pataps vientisa masė. Kepimo indą ištepti
margarinu VILNIUS ir apibarstyti džiūvėsėliais, supilti tešlą ir į ją
susmaigstyti abrikosus. Kepti 180 laipsnių temperatūroje, apie valandą,
kol paruduos.

Recepto istorija:
Abrikosai gali būti pakeisti slyvomis, razinomis, riešutais ar kitais
skanėstais. Leidžia svečius vis iš naujo nustebinti.
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Pyragas su kondensuotu pienu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 80 g
Varškė 400 g
Cukrus 3 valg. šaukšt.
Kiaušiniai 4 vnt.
Kondensuotas pienas 1 ind.
Miltai 350 g
Kepimo milteliai 2 arbat. šaukštel.
Razinos pagal skonį
Cukraus pudra truputis

Paruošimas:
Varškę ir kondensuotą pieną gerai išmaišykite dubenyje. Margariną
išsukite su cukrumi, įmuškite kiaušinius ir 5 min. plakite mikseriu. Tada
paruoštą varškės masę sumaišykite su margarino mase, suberkite
miltus su kepimo milteliais ir gerai išmaišykite. Į paruoštą masę
įmaišykite razinas. Tešlą įdėkite į kepimo popieriumi išklotą skardą.
Kepkite 180 laipsnių orkaitėje apie 45min. Iškepus pyragui, reikia
palaukti kol jis atvės, tada pabarstyti cukraus pudra. Skanaus!

Recepto istorija:
Vaikystėje kondensuotas pienas (kurio gauti buvo ne taip paprasta)
buvo lyg stebuklas. Iki šiol pamenu koks buvo džiaugsmas namuose,
kai mama jo atnešdavo bei koks kvapas ir šiluma pasklisdavo kai
kepdavo šį pyragą. Dabar aš perėmiau šį receptą ir kartas nuo karto
palepinu draugus bei bendradarbius.
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Bananinis pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Cukrus 1 stikl.
Kiaušiniai 3 vnt.
Soda 1 arbat. šaukštel.
Druska žiups.
Vanilinis cukrus 1 arbat. šaukštel.
Bananai 4 vnt.
Riešutai 70 g
Miltai 100 g

Paruošimas:
Margariną VILNIUS ištriname su cukrumi. Įmušame kiaušinius. Į masę
įdėti druską nusodintą soda ir vanilinį cukrų. Bananus sutrinti iki
vientisos masės ir sudėti į bendrą masę. Riešutus susmulkinti ir sudėti į
masę. Sudėti miltus ir išmaišyti. Kepti maždaug 1val. 200 C karščio
orkaitėje.

Recepto istorija:
Tai ne močiutės receptas, bet mano močiutė šį mano pyragą labiausiai
mėgsta. Skanaus :)



Desertai Pyragai

Avižinių dribsnių pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 5 valg. šaukšt.
Avižiniai dribsniai 1 stikl.
Miltai 1 stikl.
Cukrus 1 stikl.
Kiaušiniai 4 vnt.
Razinos 50 g
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Grietinė 1 stikl.

Paruošimas:
Kiaušinius išplakti su cukrumi, supilti grietinę, ištirpdytą margariną
VILNIUS ir gerai išmaišyti. Sudėti miltus, razinas, kepimo miltelius bei
avižinius dribsnius ir gerai išmaišyti. Kepimo formą iškloti
pergamentiniu popieriumi, popierių ištepti margarinu, sukrėsti tešlą ir
kepti 150 laipsnių temperatūroje apie 30 minučių.

Recepto istorija:
Sveikas ir skanus pyragas. Skanaus visiems.
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Varškės trupiniuotis su obuoliais ir avietėmis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Cukrus 1 stikl.
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Miltai 3 stikl.
Saldesni obuoliai 4 vnt.
Varškė riebi 500 g
Grietinė 100 g
Kefyras 100 ml
Cukrus varškės įdarui 0.5 stikl.
Сitrina 1 vnt.
Vanilės esencija 1 arbat. šaukštel.
Avietės 150 g
Kiaušiniai 4 vnt.

Paruošimas:
Iš margarino VILNIUS, miltų, kepimo miltelių ir stiklinės cukraus
paruoškite trupinius tešlai, gerai juos išminkydami ir ištrindami, kad
trupiniai pasidarytų vienodi ir birūs tarp pirštų.
Orkaitę įkaitinkite iki 200 laipsnių. Kepimo formą išklokite kepimo
popieriumi ir pabarstykite 2/3 trupinių.
Paruoškite varškės masę: varškę ištrinkite šakute, į ją suberkite
nutarkuotą citrinos žievelę, išspauskite sultis ir įpilkite vanilės esenciją,
gerai išmaišykite. Sudėkite grietinę ir įpilkite kefyro, gerai išmaišykite.
Kiaušinius išplakite su cukrumi ir įmaišykite į varškės masę. Ant tešlos
trupinių formoje pilame varškę, o ant jos gražiai dėliojame plonai
pjaustytas obuolių skilteles, tarpus dekoruojame avietėmis.
Užbarstome likusius trupinius ir dedame į orkaitę kepti 40 min.,
stebime, kol viršus gražiai paruduos.

Recepto istorija:
Šis pyragas, kaip ir visi kiti, kuriuos kepu yra ypatingas tuo, kad
visąlaik išeina nuostabus, aromatingas ir nepakartojamas.
Sukviečiantis visą šeimą ir kaimynus į namus. Dar nespėjus ištraukti iš
orkaitės visi namiškiai būriuojasi virtuvėje, kaičia arbatą ar kavą ir
dėlioja lėkštutes. Įsidėjus pirmąjį kąsnelį tarsi magnetas ima traukti
įsidėti ir antrą, trečią, ketvirtą... Visi kelioms minutėms praranda amą.
O vėliau, susižavėjimo ir nuoširdumo kupini žodžiai : „Tau lemta būti
kepėja. Tai dangiška, bet tu viena gali tai padaryti žemiška".
Svarbiausia jausmas, su kuriuo tu ieškai naujo recepto knygose,
žurnaluose, svetainėse. Vykęs bandymas, savo jausmo ir dvasios
indėlis. Kitų įvertinimas. Pyragas - tai jausmų išraiška ir bendravimo
priemonė. Ne kiekvienas moka šiuo būdu bendrauti. Aš - tvirtai sakau
„Taip, Moku". Receptą radau vienoje obuolių pyragų knygoje. Jo
ingredientus pakeičiau pagal savo nuojautą. Taip jis tapo daugiau
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avietinis negu obuolinis. Pavyko iškart - tai puiki bendravimo priemonė.
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Grikinė boba

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Grikių miltai 250 g
Kvietiniai miltai 50 g
Kiaušiniai 5 vnt.
Kefyras 150 ml
Cukrus 150 g
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Druska žiups.
Sviestas gab.

Paruošimas:
Išsukam kambario temperatūros margariną VILNIUS su kiaušinių
tryniais ir cukrumi. Sumaišome visus miltus su kepimo milteliais ir
įberiame į masę. Barstome druską ir pilame kefyrą. Viską gerai
išmaišome. Kiaušinių baltymus išplakame iki standžių pūtų ir atsargiai
įmaišome į tešlą. Formą patepame margarinu ir krečiam tešlą.
Išlyginam paviršių. Pašauname valandai į iki 170 C įkaitintą orkaitę.
Viršų galima aplaistyti glajumi arba šokoladu, pabarstyti riešutais.
Skanaus ir prisiminkite tikruosius mūsų desertus!

Recepto istorija:
Grikinė boba (babka) - dzūkų apeiginis kepinys. Pietrytinės Lietuvos
smėlynuose visais laikais gerai augo grikiai, todėl grikiniai patiekalai
šiame krašte dažni. Esu iš Dzūkijos, tad vaikystėje namuose
kirsdavome grikių košę, o kaime visi anūkai vienu balsu
reikalaudavome babkos - didelės, skanios, su baltu sniegu ant viršaus
ir su daug riešutų. Dabar kaimas likęs tik prisiminimuose, bet
savaitgaliais namuose vis dar garuoja iš krosnies traukiama babka.
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Vaisių pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250 g
Miltai 250 g
Cukraus pudra 250 g
Kiaušiniai 5 vnt.
Džiovintų vaisių 250 g

Paruošimas:
Margariną VILNIUS ištrinkite po truputį pildami cukraus pudrą ir trynius.
Į ištrintą masę įberkite miltų, sumaišytų su kepimo milteliais. Tešlą
atsargiai išmaišykite su išplaktais baltymais bei smulkiai supjaustytais
džiovintais vaisiais. Kepkite 50 min. Skanių įspūdžių!

Recepto istorija:
Draugų mėgstamas kiekvienos vakaronės akcentas.
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Meduolis

Ingredientai:
Dirbtinis medus 3 valg. šaukšt.
Miltai 2 stikl.
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Cukrus 1 stikl.
Kiaušiniai 4 vnt.
Obuolių tyrelė 30 g
Soda, kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Cinamonas 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Margariną VILNIUS išlydyti ir ataušinti. Vėliau, nuolat maišant, į jį
sudėti medų, miltus, kiaušinius tyrelę, cinamoną, sodą ir kepimo
miltelius. Kepimo popieriumi iškloti formą ir į ją supilti jau paruoštą
tešlą. Kepti apie 40 min.

Recepto istorija:
Tiesiog skanus kepinys.
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Citrinų morengų pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Miltai 175 g
Cukraus pudra 1 valg. šaukšt.
Kiaušinio trinys 1 vnt.
Vandens 1 valg. šaukšt.
Idarui: kondensuotas pienas 400 g
Citrinų sūltys 0,5 stikl.
Citrinos sutarkuota žievelė 1 vnt.
Kiaušinių tryniai 3 vnt.
Morengui: kiaušinių baltymai 3 vnt.
Cukraus 1/4 stikl.

Paruošimas:
Užmaišykite tešlą, iškočiokite. Įdedami į vandeniu apšlakstytą apvalią
kepimo formą, gražiai užlankstykite kraštus - iš esmės atkartokite
kepimo skardos formą, kuri apsaugos įdarą nuo ištekėjimo. Pagrindą
subadykite šakute. Viską uždenkite folija, suberkite pupų arba žirnių,
kad neįgriūtų kraštai ir neiškiltų apačia.
Kepkite 180 laipsnių orkaitėje apie 10 min. Nuimkite foliją ir pupas,
kepkite dar 5-10 min.
Tuo metu paruoškite įdarą: sumaišykite kondensuotą pieną, citrinų
sultis, žievelę ir trynius.
Švariame inde išplakite kiaušinio baltymus. Kai pamatysite, kad masė
standėja (bet dar nėra visai standi) pradekite pilti cukrų. Viską plakite
tol, kol apvertus indą baltymas liks savo vietoj.
Į atvėsintą pagrindą supilkite citrinų įdarą, metaliniu šaukštu sudeėkite
išplaktus baltymus. Tuo pačiu šaukštu arba peilio galu „sumakaluokite"
bangeles. Kepkite 180 laipsnių orkaitėje apie 15 min., kol morengas
gražiai paruduos. Skanaus!

Recepto istorija:
Šis kepinys ypatingas tuo, kad yra neapsakomai skanaus, paprastas,
ypatingo skonio ir išvaizdos. Tad papuoštų bet kokios šventės stalą. Į
mano receptų knyga pateko, per šefą Andrejų. Jo gaminiai man atrodo
patys skaniausi, ir yra pagal kiekvieno skonį. Mėgstu juo nustebint ne
tik savo artimuosius bet ir draugus. Kai sužinojau receptą be jo
neįsivaizduojama nei viena šventė. Paragaukit, tikrai patiks. :)
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Obuolių pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 125 g
Rugštūs obuoliai 750 g
Kvietiniai miltai (persijoti) 500 g
Kiaušinio trinys 1 vnt.
Cukrus 5 valg. šaukšt.
Druska truputis
Citrina 1 vnt.
Manų kruopos 1 valg. šaukšt.
Romo 2 valg. šaukšt.
Cinamonas 1 arbat. šaukštel.
Pienas 3 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Į išsijotus miltus įtrinkite margariną VILNIUS. Įberkite žiupsniuką
druskos, 2 šaukštus cukraus, įmuškite kiaušinio trynį ir užminkykite
tešlą. Ją sudėkite į indą, uždenkite plėvele ir dėkite mažiausiai
pusvalandžiui į šaldytuvą.
Obuolius nulupkite, išimkite sėklines, supjaustykite skiltelėmis.
Apšlakstykite sultimis, supilkite romą, likusį cukrų, cinamoną, manų
kruopas citrinos žievelę. Išmaišykite.
Orkaitę įkaitinkite. Iš šaldytuvo išimkite tešlą, atgnybkite jos maždaug
2 trečdalius ir iškočiokite apvalų lakštą.
Išklokite tešlą formoje iki kraštų palikdami maždaug 2 cm. Perteklių
nugnybkite. Tolygiai paskleiskite obuolių įdarą.
Likusią tešlą iškočiokite ir ant jos užklokite įdarą. Iš tešlos likučių
išpjaustykite ornamentus, sudrėkinkite vandeniu ir prilipdykite pyrago.
Kepkite 50 minučių.
Nepamirškite viršuje išpjauti angų, kad pro galėtų išgaruoti drėgmės
perteklius ir pyragas būtų trapus. Skanaus!

Recepto istorija:
Pyragas ypatingas savo išvaizda ir skonių deriniu tarp rūgštaus ir
saldaus. Į mano receptų knygą pateko tiesiai iš močiutės lūpų. Šis
pyragas stebina kiekvieną kartą, lyg ragautum pirma kartą. Linkiu šiltų
ir gerų prisiminimų ragaujant šį pyragą. :)



Desertai Pyragai

Močiutės mielinis pyragas su obuoliais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Miltai 1 kg
Pienas 600 g
Cukrus 200 g
Mieles 20 g
Druska 1 žiups.
Kiaušinio trynis 5 vnt.
Kiaušinis 1 vnt.
Susmulkintų migdolai 100 g
Kardamono grūdeliai 6 vnt.
Citrina 1 vnt.
Obuoliai 1,5 kg
Cukrus 1 arbat. šaukštel.
Vanilinis cukrus 1 arbat. šaukštel.
Cinamono milteliai 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Persijokite miltus. Mieles sudėkite į šiltą pieną .Po truputį į pieną pilkite
miltus, druską, žiupsnelį cukraus. Užminkykite tešlą, padėkite šiltai
valandai laiko. Trynius išplakite su cukrumi, plakdami supilkite
aptirpusį margariną VILNIUS, smulkintus migdolus, smulkintus
kardamonus, nutarkuotą citrinos žievelę. Šią margarino-riešutų masę
dėkite į užminkytą tešlą. Užminkykite dar kartą. Pastatyti tešlą į šiltą
vietą dar valandai.
Obuolius nuplaukite, nulupkite, supjaustykite į keturias dalis, išimkite
sėklalizdžius ir supjaustykite gabalėliais, pašlakstykite su citrinų
sultimis, apibarstykite cukrumi bei vaniliniu cukrumi. Mielinę tešlą
iškočiokite ant riebalais išteptos skardos. Ant tešlos paskirstykite
obuolių masę ir suberkite cukraus ir cinamono mišinį. Pyragą kepkite
orkaitėje apie 50 min.

Recepto istorija:
Buvo pasaulyje tokia vieta, kur kepdavo toki pyragą – pas mano
močiutę.



Desertai Pyragai

Citrininis varškės pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g
Cukrus 1 stikl.
Miltai 1 stikl.
Varškė 2 pakeliai
Citrina 1 vnt.
Kepimo milteliai 11 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Grietinė 1 stikl.

Paruošimas:
Vandens vonelėje ištirpiname margariną VILNIUS.
Atskirkite kiaušinių trynius nuo baltymo. Išsukite trynius su puse
stiklinės cukraus ir puse stiklinės grietinės. Tada sutarkuokite pusės
citrinos žievelės ir išspauskite pusės citrinos sulčių, sudėkite pakelį
kepimo miltelių.
Viską gerai išmaišykite, tada suberkite stiklinę miltų ir išmaišykite kol
gausis vienalytė masė. Supilkite ištirpintą margariną VILNIUS.
Išmaišykite masę, ji turi būti grietinės tirštumo. Sudėkite ją į kepimo
indą. Kepkite apie 20 min. 200 laipsnių karščio orkaitėje.
Kol kepa pagrindas pagaminkite varškę. Ištrinkite varškę su puse
stiklinės cukraus ir grietinės, sutarkuokite likusią pusę citrinos ir
pabaigoje sudėkite iki standžių putų išplaktą vieną trečiąją dalį
kiaušinio baltymo.
Varškės masę ssudėkite ant iškepusio pagrindo, temperatūrą
sumažinkite iki 170-180 laipsnių ir vėl pašaukite į orkaitę (apie 15
min.) kol varškė pradės burbuliuoti.
Iškepusį pyragą ištraukite iš orkaitės ir ant viršaus gražiai paskirstykite
likusius standžiai išplaktus kiaušinio baltymus.

Recepto istorija:
Pyrago receptą prieš porą metų gavau iš kolegės, tačiau aš jį
patobulinau. Receptui reikėjo sviesto, o aš namuose turėjau tik
margarino VILNIUD. Na ir dar paeksperimentavau su citrina. Šis
pyragas man patinka todėl, kad jis visada gaunasi labai skanus,
niekada nesubliūkšta. Be to nereikia kočioti tešlos. Palyginti labai
greitai pagaminamas. Be to galima jį pateikti ir kaip tortą. Kartą esu jį
pagaminusi ir iš trijų sluoksnių. Ant varškės uždėjau šviežių vyšnių. Kad
nepabostų, įdedu į varškę razinų. Ir pyragas jau kitoks.



Desertai Pyragai

Varskės pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
kiausiniai 6 vnt.
Cukraus 2 stikl.
Kepimo milteliu 1/3 pakelis
Vanilinis cukrus 1 pakelis
Miltai 2-2,5 stikl.
Varske 800 g
Manai 4 arbat. šaukštel.
Smulkinti migdolai 2 pakeliai
Nutarkuota citrinos zievele pagal skonį

Paruošimas:
Ištrinkite 2 trynius su 1 stikline cukraus, įtarkuokite 200 gr. sviesto
burokų tarka, sudėkite kepimo miltelius, vanilinio cukraus puse pakelio,
miltus.Tešla gali būti trupiniais, ne vientisa masė. Padėti šaltai. Visą
varškę, 4 trynius, stiklinę cukraus su mikseriu ištrinkite, sudėkite
manus, migdolus, vanilinį cukrų, citrinos žievelę. 6 baltymus išplakite,
įdėkite truputi druskos. Didžiąją tešlos dalį dėkite į skardą trupiniais,
mažiau kaip pusė baltymų uždėkite ant tešlos. Likusią dalį baltymų
sumaišykite su varške ir užkrėskite ant tešlos. Likusią tešlą
užtrupinkite ant kepimo viršaus. Kepti 190-200 laipsnių temperatūroje
1 val. ir daugiau, pagal poreikį. Galima tiekti su ledais.

Recepto istorija:
Šis kepinys ypatingas tuo, kad jis yra dieviško skonio, tirpsta burnoje. Į
mano receptų knygelę jis atkeliavo paprastai, man ji davė daktarė su
kuria dirbau, mes dažnai apsikeičiam receptukais, patarimais,
knygomis. Juo aš džiuginu savo brangius žmones, gerus draugus. Jei
visuomet būna sužavėti ir prašo pyragą iškepti, kai tik ruošiasi užsukti į
svečius.



Desertai Pyragai

Sluoksniuotos tešlos pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 gr
Sluoksniuota tešla 1 pakelis
Kivi 10 vnt.
Varškė 1 pakelis
Cukrus 3 valg. šaukšt.
Kiaušinis 1 vnt.
Vanilinis cukrus 100 gr
Cinamonas pagal skonį

Paruošimas:
Varškę ištrinkite su kiaušiniu, cukrumi, vaniliniu cukrumi, cinamonu,
įmaišykite uogų arba kubeliais pjaustytu kivi. Į miltais pabarstytą
skardą dėkite lakštą tešlos ir ant jos uždėkite įdarą, ant viršaus dėkite
kitą lakštą tešlos. Dėkite į orkaitę ir kepkite 20 min. Viršų patepkite
gabalėliu margarino VILNIUS kepiniams.

Recepto istorija:
Greitas pyragas sau ir svečiams. Mano mamos receptas.



Desertai Pyragai

Paprastas, bet ypatingas obuolių pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 30 g
Obuliai 10 vnt.
Kiaušiniai 2 vnt.
Rūgpienis 1 stikl.
Miltai 250 g
Cukrus 1 stikl.
Cinamonas 2 žiups.

Paruošimas:
Cukrų išmaišyti su kiaušiniais. Vėliau į bendrą dubenį supilti smulkiai
supjaustytus obuolius, viską išmaišyti. Įberti miltus ir išmaišius
papildyti rūgpieniu (prieš tai užgesinti sodą). Maišyti, kol gausis
grietinės tirštumo tešla. Viską kepti apie valandą laiko, iškepus
apibarstyti cinamonu.

Recepto istorija:
Tai labai paprastas receptas, kurį gavai iš savo mamos (o mano mama
jau močiutė :)). Tačiau šiuo receptu visada lengva nustebinti šeimyną
ir svečius. Labai skanu su ledais!



Desertai Pyragai

Varškėtis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150gr g
Cukrus 4 valg. šaukšt.
Kiaušiniai 4 vnt.
Kepimo miltelų 2 arbat. šaukštel.
Varškė 500gr g
Rudas cukrus 4 valg. šaukšt.
Cinamono truputis
Džiovintos vyšnios žiups.
Pudingas 1 pakelis

Paruošimas:
Tai labai greitai pagaminamas pyragas. Iš margarino VILNIUS, dviejų
kiaušinių, 4 šaukštų baltojo cukraus, vanilinio cukraus, kepimo miltelių
ir miltų minkoma tešla. Ji turi būti minkšta. Išklojame tešla turimos
formos dugną ir kraštus. Viduje dėsime varškės masę, kurią darau iš
naminės varškės, 2 kiaušinių, rudo cukraus, vanilinio cukraus,
cinamono bei pudingo. Pyragą papuošiu džiovintomis vyšniomis.
Pyragas kepamas 200 laipsnių orkaitėje apie 50 min. Skanaus.

Recepto istorija:
Šis kepinys mano receptų knygelėje atsirado todėl, kad kiekvieną
savaitę turiu pasigaminusi naminės varškės ir vis ką nors turiu
sugalvoti ką su ja pasigaminti. Mano draugė į savaitę du kartus lepina
savo karvyčių šviežiu pieneliu, na o mūsų šeimyna yra pripratusi prie
pirktinio pasterizuoto pieno (labai gaila) taigi rauginu pienelį ir gaminu
pasakiško skonio varškytę. Todėl šis ir dar gausybė kitokių varškėčių
džiugins mano šeimą ir artimuosius.



Desertai Pyragai

Varškėtukas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 400 g
cukrus 350 g
kiausiniai 4 vnt.
miltai 400 g
kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
varskes (ne liesos) 500 g
pudingo vanilinio 1 pak.

Paruošimas:

 

Pusę margarino VILNIUS, 200 cukraus, 1 kiaušinį sumaišykite, kad
neišjaustų cukraus. Miltus suberkite per sietelį, sudėkite kepimo
miltelius. Išminkykite tešlą, iškočiokite ir ja išklokite skardą. Pasilikite
saują tešlos.
Varškę, sviestą, kiaušinį, cukrų išmaišykite ir supilkite į formą.
užlankstykite tešlos kraštus, o ant viršaus sudėkite tešlos gabaliukų.
Kepkite 180 laipsnių karščio orkaitėje 50 min.

 

Recepto istorija:
Skanu ir tiek. I varškę įdėčiau gaivių vaisių, pavyzdžiui, persikų.



Desertai Pyragai

Tinginiukas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Kondensuotas pienas 1 ind.
Cukrus 1 valg. šaukšt.
Kakava 1 valg. šaukšt.
Sausainiai 500 g

Paruošimas:
Ištirpinti puode margariną VILNIUS, supilti kondensuotą pieną, įberti
cukrų ir kakavą. Viską gerai ant silpnos ugnies maišyti iki vientisos
masės. Sausainius sulaužyti smulkiai, kad būtų kuo daugiau trupinių.
Supilti juos į masę ir viską kartu dar maišant pakaitinti ant ugnies.
Nukelti puodą ir masę iškrėsti į formą. Truputį paslėgti ir palikti šaltai,
kad sustingtų. Skanaus!

Recepto istorija:
Tai - tradicinis šeimos desertas. Mėgstamas ir ištirpstantis per kelias
akimirkas.



Desertai Pyragai

Spalvotas pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Miltai 1 stikl.
Cukrus 1 stikl.
Manų kruopos 1 stikl.
Obuoliai 10 vnt.
Cinamonas 2 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Miltus, cukrų ir manų kruopas sumaišome dubenyje. Atskirai
sutarkuojame obuolius burokine tarka. Skardą patepame margarinu
VILNIUS ir dedame sluoksnį sausos masės, tada sluoksnį tarkuotų
obuolių, pabarstome cinamonu. Kartojame: sluoksnis sausos masės,
obuolių, cinamono kol viską sunaudosime. Viršutinis sluoksnis turi būti
birios masės taip pat užpjaustome margarino. Kepame apie valandą.

Recepto istorija:
Gaunasi gražios spalvos "margas" pyragas, paprasti ingridientai,
lengva nustebinti netikėtus svečius.



Desertai Pyragai

Purus obuolių pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g
Obuoliai 5 vnt.
Kiaušiniai 3 vnt.
Cukrus 150 g
Miltai 2 stikl.
Soda 1 arbat. šaukštel.
Grietine 0.5 stikl.
Cinamonas 1 arbat. šaukštel.
Vanilinis cukrus 1 pak.

Paruošimas:
Margariną VILNIUS ištirpinkite ant silpnos ugnies, suberkite cukrų ir
išmaišykite. Atskirkite kiaušinių trynius nuo baltymų. tuomet trynius
įmaišykite į tešlą, įpilkite grietinės sumaišytos su soda ir maišydami po
truputį berkite miltus. Kai tešla taps vienalytė, išplakite kiaušinių
baltymus ir atsargiai įmaišykite. Tešlą supilkite į skardą, ant viršaus
sudėkite nuluptus ir skiltelėmis supjaustytus obuolius „rožyte".
Apibarstykite cinamonu ir vaniliniu cukrumi. Kepkite 180°C orkaitėje
apie 45min. Skanaus! :)

Recepto istorija:
Šis kepinys ypatingas tuo, kad į mano receptų knygelę atkeliavo iš
mamos receptų. Kai būdavau maža ir mama jį iškepdavo, visi
susirinkdavome prie stalo, gerdavome šiltą arbatėlę, o visi namai taip
gardžiai kvepėdavo. Kai užaugau, šį pyragą kepu pati. Mėgstu juo
nustebinti savo tėvus, kai vėl visi susėdame už stalo tarsi nukeliaujame
į senus prisiminimus ir tuos jaukius vakarus. Šis pyragas toks skanus ir
purus, kad ir kur jį nusivežčiau visi lieka sužavėti ir nori gauti receptą.
Tai mano firminis patiekalas, kuris tikriausiai džiugins ir mano vaikus.



Desertai Pyragai

Aguonų pyragas su migdolais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g
Migdolų drožlės 150 g
Razinos 150 g
Cukrus 200 g
Kiaušiniai 2 vnt.
Vanilinis cukrus 2 arbat. šaukštel.
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Miltai 300 g
Krakmolas 50 g

Paruošimas:
Razinas pamerkite vandenyje, kol išbrinks. Minkštą margariną, cukrų,
vanilinį cukrų ir kiaušinius gerai išplakite. Miltus sumaišykite su
krakmolu ir kepimo milteliais, suberkite į kiaušinių masę ir išmaišykite,
sudėkite razinas. Pyragą kepkite apie 45 minutes 180 c karštumo
orkaitėje. Apibarstykite migdolų drožlėmis. Skanaus!

Recepto istorija:
Mėgstamiausias mano pyragas. Tinka kasdienai ir šventiniams stalui!



Desertai Pyragai

Cinamono pyragas su slyvomis ir kriaušėmis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 450 g
Cukrus 300 g
Kiaušiniai 6 vnt.
Miltai 300 g
Kepimo milteliai 3 arbat. šaukštel.
Cinamonas 3 valg. šaukšt.
Slyvos 8 vnt.
Kriaušės 5 vnt.

Paruošimas:
Margariną išsukite su cukrumi ir kiaušiniais. Suberkite su kepimo
milteliais bei cinamonu sumaišytus miltus. Tešlą sukrėskite į kepimo
popieriumi išklotą skardą ir išlyginkite paviršių. Eilėmis sudėkite slyvų
ir kriaušių skilteles. Pabarstykite cukrumi ir cinamonu. Kepkite
200-220°C temperatūros orkaitėje.

Recepto istorija:
Receptas nusiziuretas is internetinės svetainės. Labai skanus ir patinka
visai šeimai. Skanaus.



Desertai Pyragai

Kaimiškas meduolis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
kiaušiniai 3 vnt.
cukraus 3/4 stikl.
grietinės 1 stikl.
uogienės 1 stikl.
miltų 3 stikl.
medaus 1 valg. šaukšt.
sodos 1 arbat. šaukštel.
cinamono truputis

Paruošimas:
Dubenyje išsukame kiaušinius, cukrų, ištirpintą margariną VILNIUS.
Dedame medaus, cinamono, grietinės. Viską gerai išmaišome.
Sudedame dalį miltų. Į uogienę beriame sodą ir maišome. Uogienė
smarkiai užputos. Supilame į tešlą, suberiame likusius miltus ir
išmaišome. Pilame tešlą į formą ir kepame 200°C apie 40 min.

Recepto istorija:
Šaltą žiemos vakarą didelis meduolio gabalas, šilta, ką tik melžto pieno
stiklinė prie krosnies kaime. Mmm.



Desertai Pyragai

Purus varškės apkepas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams arbat. šaukštel.
Varškė 250 g
Kiaušiniai 6 vnt.
Cukrus 150 g
Vanilinis cukrus 2 arbat. šaukštel.
Tarkuota citrinos žievelė 1 vnt.
Cukraus pudra 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Įkaitinkite orkaitę iki 180 laipsnių. Atskirkite kiaušinių baltymus nuo
trynių. Trynius išplakite su 100 g cukraus ir citrinos žievele. Sudėkite
varškę. Kiaušinių baltymus išplakite iki standžių putų. Bebaigdami
plakti baltymus, supilkite likusį paprastą ir vanilinį cukrų. Atsargiai
įmaišykite putas į varškės masę. Supilkite masę į sviestu išteptą
kepimo formą ir kepkite 25-30 minutes. Paberkite cukraus pudra.

Recepto istorija:
Šis kepinys ypatingas tuo, kad jis greitai ir lengvai paruošiamas,
lengvas ir skanus.



Desertai Pyragai

"Verkiantis" pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 60 g
Cukrus 60 g
Miltai 120 g
Varškė 600 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Cukrus 1,1 stikl.
Vanilinis pudingas 1 pakelis
Aliejus 6 valg. šaukšt.
Pienas 2 stikl.
Vanilinis cukrus 1 valg. šaukšt.
Krakmolas 1 valg. šaukšt.
Druska 1 žiups.

Paruošimas:
Pirmiausia pagaminame trupinius. Rankomis dideliame dubenyje
sutriname margariną VILNIUS, cukrų ir miltus. Gautus trupinius
beriame į kepimo popieriumi išklotą skardą, gerai priplojame prie
dugno ir šauname į orkaitę kokiai 10 minučių - kol gražiai pagels.
Orkaitė kaitinama iki 180 laipsnių.
Kol kepa padas - gaminame įdarą. Atskiriame kiaušinių trynius nuo
baltymų ir ištriname juos maišytuvu su varške, 1 stikline cukraus,
aliejumi, vaniliniu cukrumi. Atskirame inde išmaišome pieną su
pudingo milteliais ir gautą masę sumaišome su trinta varške. Gausis
skysta masė, kurią pilame ant apkepinto pado. Dedame į orkaitę ir
kepame apie 35-40 minučių. Tuo metu imamės baltymu. Išplakame
juos iki standžių putų su žiupsneliu druskos. Bebaigiant plakti po
truputį suberiame likusį sukrų ir krakmolą. Kai baigia kepti varškės
sluoksnis - ant jo užtepame išplaktus baltymus ir pakepame dar apie
10 minučių (Baltymai turi lengvai pagelsti). Šis pyragas skaniausias
valgyti sekančią dieną, kai gerai ataušta ir ant baltymų viršaus
susidaro "ašarėlės" Skanaus.

Recepto istorija:
Šis kepinio receptas atkeliavo iš a.a. Kazytės receptų knygelės prieš
kokis 15 metų. Ji buvo puiki gaspadinė, iš kurios turėjau progos
pasimokyti konditerijos bei kulinarijos paslapčių. Bėgant metams,
receptą patobulinau - vietoje krakmolo su cukrumi, kuris buvo
maišomas su pienu, pradėjau naudoti pudingo miltelius. Tai pats
mėgstamiausias mūsų šeimos pyragas.



Desertai Pyragai

Bananų pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams arbat. šaukštel.
Sviestas 5 valg. šaukšt.
Cukrus 5 valg. šaukšt.
Vanilinis cukrus 1 arbat. šaukštel.
Kiaušiniai 2 vnt.
Bananai 4 vnt.
Citrinų sultys 1 valg. šaukšt.
Malti džiūvėsėliai 1 stikl.
Ananasų sultys 2 stikl.
Cukraus pudra 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Kiaušinių trynius išsukite su cukraus milteliais, vaniliniu cukrumi ir
margarinu VILNIUS. Bananus sutrinkite, supilkite citrinų sultis ir
sukrėskite į kiaušinių masę. Maišydama supilkite ananasų sultis,
suberkite maltus džiūvėsėlius. Įmaišykite standžiai išplaktus kiaušiniu
baltymus. Gautą masę sukrėskite į sviestu išteptą formą ir 30-40
minučių pašaukite į karštą orkaitę. Paruošta pyragą paberkite cukraus
pudra.

Recepto istorija:
Šis kepinys ypatingas tuo, kad lengvai ir greitai paruošiamas. Jis
lengvas ir gaivus.



Desertai Pyragai

Varškės pyragas su mangais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 90 g
Miltai 5 valg. šaukšt.
Cukrus 3 valg. šaukšt.
Soda 1 arbat. šaukštel.
Kiaušinių tryniai 1 vnt.
Varškės masei:
Varškė 500 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Mangai ind.
Cukrus 8 valg. šaukšt.
Miltai 2 valg. šaukšt.
Margarinas VILNIUS kepiniams 75 g

Paruošimas:
Viską sumaišome, tešla gaunasi rupi, ją dedame į skardą ir į orkaitę.
Kepame 170-180 laipsnių temperatūroje, kol truputį paruduoja. Kai
varškę pasiruošiame, sukrečiame ją ant kepamo pagrindo, išdėliojame
konservuotus mangus ar persikus. Kepame kol gražiai paruduoja apie
30 min. Skanaus!

Recepto istorija:
Skanus pyragas :)



Desertai Pyragai

Vyniotinis su obuoliais ir spanguolėmis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams arbat. šaukštel.
Šaldyta sluoksniuota tešla 1 pakelis
Obuoliai 4 vnt.
Spanguoliai 100 g
Medus 50 ml
Vanilinis cukrus 1 arbat. šaukštel.
Kiaušinis 1 vnt.
Miltai 1 truputis

Paruošimas:
Atšildyti tešlą. Gana plonai ją iškočiokite. Įdarui skirtus obuolius
nulupkite, išimkite sėklalizdžius ir supjaustykite skiltelėmis.
Spanguoles nusausinkite. Sudėkite ant tešlos obuolius, spanguoles ir
užpilkite medumi. Susukite vyniotinį. Orkaitę įkaitinkite iki 180 laipsnių
temperatūros. Skardą paberkite miltais, sudėkite vyniotinį. Išplakite
kiaušinį ir juo patepkite vyniotinį, paberkite jį vaniliniu cukrumi.
Kepkite 20-30 minučių. Galite patiekti ir vieną, bet labai skanus jis ir su
ledais, ir su plakta grietinėle.

Recepto istorija:
Į mano receptų knygelę jis atkeliavo rudenį, kai turėjau daug obuolių ir
spangiuolių. Taip ir atsirado šis vyniotinis.
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Aguonos pusnyje

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Kiaušiniai 4 vnt.
Miltai 2 stikl.
Krakmolas 4 valg. šaukšt.
Cukrus 1 stikl.
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Migdolų esensija pagal skonį
Aguonos 300 g
Džemo pagal skonį 1 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Reikės 300 g aguonų, 1 kiaušinio, 1 šaukšto slyvų (aš dėjau bruknių)
džemo, trupučio džiovintų vaisių, 1 stiklinės cukraus.
Putai: 4 baltymų, 6 šaukštų cukraus. Margariną VILNIUS ištrinam su
cukrumi ir tryniais, suberiame miltus, kepimo miltelius, migdolų
esenciją. Baltymus išplakame ir sumaišome su tešla. Dedame į skardą,
ant viršaus dedame aguonų masę. Kepame orkaitėje apie 40 min. Tada
uždedame išplaktus kiaušinių baltymus ir dar apie 10 min. kepame.
Aguonų masė - pamirkome aguonas, nuplikiname. Sudedame cukrų ir
palaukiame, kol jis ištirps. Įmušame kiaušinį ir gerai išmaišome.

Recepto istorija:
Šiuo kepiniu mus lepindavo promočiutė per Šv.Kalėdas. Skanaus.
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Skruzdėlynas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 270 g
Cukrus 1 stikl.
Kiaušiniai 2 vnt.
Kondensuotas pienas 1 ind.
Kakava 3 arbat. šaukštel.
Kepimo soda 1 arbat. šaukštel.
Vanilinis cukrus 1 arbat. šaukštel.
Miltai 7-10 valg. šaukšt.
Vanduo 50-70 ml

Paruošimas:
Dubenyje išplakti kiaušinius ir cukrų. Supilti 70 g ištirpinto margarino
VILNIUS. Miltus persijoti, sumaišyti su šaukšteliu sodos (galima naudoti
ir kepimo miltelius) ir suberti į masę. Gerai išminkyti, suformuoti
kamuolį ir padėti į šaldytuvą bent valandai. Išėmus tešlą, reikia
formuoti sausainius. Geriausiais būdas tai padaryti, naudojant
mėsmalę, tačiau galima iškočioti ir supjaustyti. Sausainius kepti
orkaitėje, 180laipsnių temperatūroje, kol švelniai paruduos (15-20min).
Kol sausainiai vėsta, ant puodo su verdančiu vandeniu, dėti dubenį. Į jį
sudėti 200 g margarino VILNIUS, kondensuotą pieną bei kakavą,
sumaišyta su vaniliniu cukrumi ir vandeniu. Visą masę virti nuolat
maišant mediniu šaukštu, kol ji įgauna tirštą konsistenciją (apie
valandą). Kol masė pravės, susmulkinti sausainius nedideliais
gabalėliais. Tada supilti rudą masę, viską gerai išmaišyti ir dėti ant
lėkštės, formuojant kalno formą. Uždengus maistine plėvele palaikyti
bent keletą valandų šaltai. Skanaus.

Recepto istorija:
Šis nuostabus desertas yra vienas iš tradicinių mano močiutės kepinių,
be kurio nepraeina nei viena šeimos šventė. Gaminimo procesą
stebėdavau nuo mažų dienų ir dabar pati perėmiau jo gamybą.
Močiutė ir kiti šeimos nariai, džiaugiasi, kad receptas perėjo kitai kartai
ir bus išsaugotas. Dabar šiuo skanėstu stebinu ir draugus, kurie taip
pat jį itin pamėgo.
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Varškės pyragas su persikais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Miltai 1 stikl.
Varškė 500 g
Grietinė 2 valg. šaukšt.
Kepimo milteliai 2 arbat. šaukštel.
Cukrus 4 valg. šaukšt.
Kiaušiniai 3 vnt.
Aliejus 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Viename indelyje sumaišome varškę su 3 valg. šaukšt. cukraus ir
kiaušinio tryniais. Kitame indelyje suplakame kaušinio baltymus iki
putų, dedam likusį cukrų, miltus, ištirpintą sviestą ir viską sumaišome
ir sudedame grietinę bei kepimo miltelius. Vėl viską išmaišome.
Pagrindas. Supjaustome persikus (kaip norite). Pagrindą pilame į
skardą ir paskirstome, ant jo pilame varškę, o viršų puošiame persikais
kaip širdis geidžia. Pyragą kepti apie 45 min. 200'C temperatūroje.

Recepto istorija:
Kai pirmą kartą iškepiau šį pyragą visi labai gyrė jį. Jis labai tinka su
kava ar arbata, o kol karštas galima valgyti ir vieną taip džiugindami
savo dūšelę.
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Gaivusis biskvitas su vysniomis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Grietine 200 g
Kepmo milteliai 0,5 arbat. šaukštel.
Cukrus 200 g
Kiausiniai 2 vnt.
Miltai 5-6 valg. šaukšt.
Vysnios (gali buti ir kitos uogos) 500 g
Tortenguss (greitai stingstanti zele) 1 pakelis

Paruošimas:
Kiaušinius išplakame su cukrumi, į gautą masę dedame kepimo
miltelius nugesintus grietinėje, ištirpintą margariną VILNIUS, miltus.
Viską gerai išmaišome. Kepame 180 laipsnių orkaitėje 40-50 minučių.
Geriausiai biskvitą kepti biskvitui skirtoje formoje. Iškeptą atvėsiname,
ant viršaus gražiai išdėliojame uogas ir užpilame paruoštą Tortenguss
(jo paruosima rasite ant pakelio), Dr. Oetker firmos Tortenguss yra
pirkti visose didžiosiose maisto prekių parduotuvėse.

Recepto istorija:
Šis kepinys yra ypatingas tuo, kad yra nepaprastai skanus ir gaivus! Į
mano receptų knygelę atkeliavo prieš 15 metų! Ji kepė ir tebekepa
mano močiutė, o dabar jau ir mama, ir visos drauges, labai mėgstu juo
nustebinti savo šeimyną, o ypač patinka vaikams! Skanaus
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Raudonkepuraitės varškės pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g
Miltai 2 stikl.
Cukrus 100 g
Kiaušinio trynys 1 vnt.
Soda (nugesinta 1 šaukstu kefyro) 1 arbat. šaukštel.
Cinamonas 0,5 arbat. šaukštel.
Varškės masė: varškė 500 g
Cukrus 100 g
Sviestas 100 g
Kiaušiniai 4 vnt.
Manų kruopos 3 valg. šaukšt.
Vanilės 1 arbat. šaukštel.
Diovintų slyvų, abrikosų, razinų 200 g

Paruošimas:
Paruoškite tešlą: cukrų, margariną VILNIUS, trynį, cinamoną ištrinkite,
tada persijokite miltus, sumaišytus su nugesinta soda. Išminkykite. 3/4
tešlos išklokite į riebalais pateptą apvalią formą. Vieną dalį palikite
pyrago papuošimui. Pašaukite pyrago "padą" į orkaitę ir kepkite 20 min.
180 C karštyje. "Padas" turi tik apkepti.
Varškės masė: sviestą ištrinkite su cukrumi ir 4 tryniais, po to sudėkite
varškę ir išmaišykite miksteriu. Išplakite iki standžių putų visus
baltymus. Į varškės masę dėkite po šaukštą baltymų, manų kruopų ir
atsargiai maišykite, vėl šaukštą baltymų, manų kruopų ir maišykite.
Taip kartokite, kol viską sudėsite.
Slyvas, abrikosus ir razinas sudėkite ant apkepto, kiek pravėsusio
"pado", po to suverskite varškės masę. Iš likusios tešlos ant pyrago
viršaus iškočiokite ir uždėkite groteles. Kepkite 185 C, kol kraštai
pagels. Skanaus!

Recepto istorija:
„Namai pakvipo cinamonu ir vanile, vadinasi, greitai mėgausimės
Raudonkepuraitės varškės pyragu. Jis vienas iš skaniausių mamos
kepamų šedevriukų. Man labai sunku sulaukti, kol pyragas atvės", -
sako Justas.
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Trupiniuotis su uogiene

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250 gr
Cukrus 200 gr
Kiaušiniai 2 vnt.
Miltai 500 gr
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Uogienė 1 stikl.

Paruošimas:
Miltus sumaišyti su kepimo milteliais ir pilti ant lentos. Ant miltų
tarkuoti margariną VILNIUS kepiniams. Įmušti kiaušinius, supilti cukrų,
kapoti su peiliu kol nelieka sausų miltų. Minkyti viską iki vienalytės
masės, tešlą 2 valandas palaikyti šaldytuve. Pusę tešlos tarkuojame į
skardą, pilame uogienę, gražiai paskleidžiame, užtarkuojame likusią
tešlą. Dedame į iki 180 - 200 laipsnių įkaitintą orkaitę ir kepame 30 -
40min. Skanaus.

Recepto istorija:
Šis kepinys ypatingas tuo, kad greitai paruošiamas ir pigus. Receptą
gavau ir senolės kaimynės, pas kurią dažnai vaikystėje vaišindavausi.
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Arbatukas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 500 g
Kaušinei 4 stikl.
cukrus 4 saujos
Obuoliai 7 pund.
soda ir kepimo milteliai 1,2 arbat. šaukštel.
Aliejus 4 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Margarinas VILNIUS kepiniams ištirpdyti geležiniame tešlos inde kol
sviestas neatvėso jį reikia sumaišyti su cukrumi ir sukti kol mase atšals
įmušti kiaušinius ir vėl viska gerai maišyti dėti miltus ir viska susukti iki
vientisos masės prieš tai įdėti sodą nugesinta atstų vėl išmaisyti
skarda istepti aliejumi supilti sesla ir kepti apie valanda

Recepto istorija:
jis yra mano pyrmas keptas pyragas mano gyvenima kai man buvo
12m o dabar man 13 XD
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Kivių trupiniuotis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 120 g
Kivių 10 - 12 vnt
Bulvių krakmolo 2 valgomieji šaukšteliai
Cukraus 3 valgomieji šaukšteliai
Trupiniams:
Miltų 130 g
Migdolų miltų 100 g
Rudojo cukraus 100 g
Vanilinio cukraus 1 pakelis

Paruošimas:
Kivius nulupau. Supjausčiau kubeliais. Sumaišiau su cukrumi ir
krakmolu.
Miltus, maltus migdolus, cukrų, vanilinį cukrų ir sviestą sumaigiau
rankomis iki smulkių trupinių.
Kepimo skardą patepiau sviestu. Subėriau pusę trupinių masės.
Supyliau kivių įdarą. Užbėriau likusia trupinių mase.
Kepiau 190 laipsnių orkaitėje 40 minučių.
Skaniausia valgyti jau atšalusį.
SKANAUS!
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Šildantis obuolių pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 1 stikl.
Miltai 2 stikl.
Druska 1 žiups.
Cukrus 3 valg. šaukšt.
Šaltas vanduo 4-6 valg. šaukšt.
Obuoliai 0,5-1 kg
Cinamonas 1 arbat. šaukštel.
Aguonos 1 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Į dubenį tešlai suberti miltus, druską, cukrų. Juos išmaišyti. Į juos sudėti
kambario temperatūros, gabaliukais supjaustytą margariną VILNIUS
kepiniams. Greitai rankomis sutrinti su miltų mišiniu, kad gautųsi
trupinukai. Pamažu į trupinius supilti šaltą vandenį ir minkyti tešlą.
Gautą tešlą sudėti į maišelį ir valandai dėti į šaldytuvą. Tada tešlos
gabalą padalinti į dvi dalis ir iškočioti. Vieną iškočiotą lakštą kloti į
aliejumi pateptą skardą. Būtina pakelti tešlos kraštelius. Įdaras:
obuolius nulupti, išimti sėklas ir supjaustyti skiltelėmis. Supjaustytus
obuolius dėti ant tešlos, gausiai apibarstyti cinamonu ir šiek tiek
cukrumi. Ant viršaus kloti antrąjį lakštą. Abiejų lakštų kraštus sujungti
spaudžiant pirštais. Pyrago viršų šiek tiek patepti su vandeniu ir
apibarstyti aguonomis bei cukrumi ir kepti apie 45 min. vidutinio
karštumo orkaitėje. Šis pyragas yra skanesnis, kai įdare daugiau
obuolių.

Recepto istorija:
Šis kepinys ypatingas tuo, kad mano namuose yra kepamas tik
šaltuoju metų laiku, nes būna prasidėjęs kaimiškų obuolių sezonas ir
šaltą rudens vakarą jo kvapas sušildo namus o skonis - sielą. Receptą
gavau iš savo močiutės, kuri nuolat rudenį šiuo pyragu mus vaišindavo
prie kavos, o jos namai kvepėdavo cinamonu...
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Vaikystės pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 60 g
Sausos mielės 10 g
Pienas 2 stikl.
Cukrus 200 g
Vanilinis cukrus 2 arbat. šaukštel.
Aliejus 60 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Miltai 800 g
Varškė 500 g
Krakmolas 2 arbat. šaukštel.
Cinamonas 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Paruošimas: šiek tiek pašildome pieną. Atskirame indelyje suberiame
mieles, jas užpilame pienu (tik šiek tiek, likusį pieną supilame į
dubenį), šaukšteliu cukraus ir puse šaukšto miltų, gerai sumaišome,
kad nebūtų gumulėlių ir palaikome 10 min. Į dubenį su pienu dedame
cukrų (100 g.), žiupsnį druskos, vanilinį cukrų (1 šaukštelį), pilame
aliejų, įmušame 2 kiaušinius, tuomet supilame mieles, viską gerai
sumaišome ir beriame miltus. Kruopščiai minkome tol, kol tešla
nelimpa prie rankų. Jei reikia, galima papildomai dėti miltų, o kad
lengviau būtų minkyti, galima rankas patepti aliejumi. Išminkytą tešlą
uždengiame sausu skudurėliu ir dedame į šiltą vietą (geriausia prie
radiatoriaus). Laukiame kol tešla iškils. Iškilus tešlai, ją dar kartą
minkome ir vėl laukiame kol iškils. Per tą laiką pasiruošiame įdarą.
Ištriname varškę, į ją dedame krakmolą, vanilinį cukrų (1 šaukštelį).
Ištirpiname margariną VILNIUS kepiniams ir į supilame cukrų (100 g.),
kruopščiai išmaišome. Tuomet į šį mišinį įmušame kiaušinį, vėl
sumaišome ir supilame viską į varškės masę. Gerai išmaišome.
Paruošiame kepimo skardą. Ją padenkite kepimo popieriumi. Kai iškils
tešla, nuo jos nugnybkite nedidelį kiekį tešlos (jos prireiks pyrago
juostelėms). Dedame visą tešlą ant skardos, ją išlyginame ir kraštus
užriečiame. Ant tešlos sudedame varškę, tolygiai paskirstome. Tuomet
pabarstome cinamonu. Iš likusios tešlos padarome juosteles (pagal
savo fantaziją) ir dedame ant varškės sujungdami pyrago kraštus.
Tešlą aptepame kiaušinio tryniu (trynį reikėtų sumaišyti kartu su
šlakeliu vandens). Pašauname į įkaitintą orkaitę (160-190 laipsnių) ir
kepame apie 35-40 min. Tikrinti ar pyragas iškepė, galima tik po 20
min., nes jei ankščiau atidarysite orkaitės dureles, pyragas gali
susileisti. Skanaus! Beje, į varškės masę galite dėti razinų ar džiovintų
vaisių. Skanu su pienu. 

Recepto istorija:
Šį pyragą atsimenu iš savo vaikystės. Jį kepdavo mano močiutė, o po



Desertai Pyragai

to mama. Nuostabu prisiminti tą nuostabų pyrago kvapą, kuomet
mama mums jį kepdavo...
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Moliūgų pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 0,5 stikl.
Moliūgas 500 g
Miltai 3 stikl.
Cukrus 1 stikl.
Kiaušinai 2 vnt.
Džiovinti vaisiai 200 g
Soda 1 arbat. šaukštel.
Prieskoniai (cinamonas, gvazdikėliai) 0,5 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Ištirpdome margariną VILNIUS kepiniams (tiek, kad būtų pusė
stiklinės). Sutarkuojame moliūgą (prieš tai pašalinus sėklas ir nupjovus
žievę) burokų tarka. Kiaušinius išplakame su cukrumi ir viską kartu
išmaišome viename dubenyje. Dedame sodą, nugesintą acte. Beriame
džiovintus vaisius supjaustytus kubeliais ir beriame išsijotus miltus,
suberiame prieskonius. Tešla gaunasi grietinės tirštumo. Paruošiame
kepimo skardą, aptepant šonus ir dugną margarinu ir pabarstome
džiūvėsėliais, pilame tešlą ir kepame 180-200 laipsnių temperatūroje
apie 45 min. Skanaus.

Recepto istorija:
Šis pyragas - vitaminų ir mineralų šaltinis. Moliūgas labai vertinga
daržovė. Pyragas puikiai tinka ir vaikams ir suaugusiems.
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Kakavinis pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Kiaušiniai 2 vnt
Cukraus 1 stiklinė
Grietinės 250 g
Miltų 10 šaukštelių
Kakavos 2 šaukštai
Kepimo miltelių 1,5 šaukštelio
Razinų 100 g
Džiovintų slyvų 100 g
Lazdyno riešutų 200 g

Paruošimas:
Į indą įmušti kiaušinius, suberti cukrų ir išplakti plakikliu. Grietinę plakti
su kepimo milteliais kol suputos ir supilti į kiaušinių ir cukraus masę.
Berti miltus, kakavą, ištirpintą margariną tada dar susmulkintus
riešutus, razinas ir slyvas. Gerai viską išmaišyti.
Formą patepti margarinu.
Kepti 175 laipsnių orkaitėje apie 30-40 min.
Iškeptą apibarstyti cukraus pudra. Skanaus.
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Citrininis pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 125 g
Tešlai:
Miltų 125 g
Cukraus 75 g
Įdarui:
Tryniai 3 vnt
Cukraus 100 g
Citrinos 3 vnt
Miltų 3 v.š.

Paruošimas:
Iš tešlai skirtų produktų paruošiame trapią tešlą. Ja išklojame kepimo
formą, suformuojame aukštesnius kraštus ir kepame 170°C
temperatūros orkaitėje 20 min. Įdarui kiaušinius sutriname su cukrumi
ir miltais, išspaudžiame citrinų sultis, įtarkuojame 1 citrinos žievelę.
Tuomet gautą įdarą supilame ant iškeptos tešlos ir dar 30 min. kepame
pyragą orkaitėje. Valgyti šalta!
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"Pudinginis varškinis pyragėlis"

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 125 g
Cukrus 125 g
Kiaušinis 1 vnt.
Miltai 250 g
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Varškė 400 g
Cukrus 2 valg. šaukšt.
Grietinė 1 valg. šaukšt.
Vanilinis pudingas 1 pakelis

Paruošimas:
1 etapas. Ruošiame "patalus" įdarui: kambario temperatūroje palaikytą
margariną VILNIUS kepiniams negailestingai sukame, kol jis pabals. Į
margarino masę dedame cukrų. Viską stipriai ir iki vienalytės masės
išmaišome. Įmušame kiaušinį. Vėl sukame ir maišome, kol viskas dar
gražiau atrodys. Dedame miltus. Tada tešla tampa tinkama minkymui,
todėl nelaukdami, kol ji pati išsiminkys, tai ir darome :) 2 etapas.
Susirandame kepimo formą, kurioje norėsime matyti iškeptą pyragą ir
ją ištepame aliejumi ar margarinu. Į paruoštą kepimo formą sudedame
tešlą, iš kurios padarome pagrindą būsimajam įdarui. Truputį tešlos
paliekame tinkleliui, kurį uždėsime ant įdaro. Tešlą padedame į
šaldytuvą. 3 etapas. Įdaras: varškę sumalame, sumaigome šakute ar
kokiu kitu daiktu sutriname. Į kreminę varškę dedame kiaušinio trynį.
Pudingo miltelius iš pakelio sumaišome su grietine ir dedame į sutrintą
varškę. Į tą pačią masę taip pat įmaišome iki standžių putų suplaktą ir
atskirtą nuo trynio baltymą. 4 etapas. Iš šaldytuvo ištraukiame kepimo
formą su tešla ir ant jos dedame įdarą. Iš likusios tešlos padarome
juosteles ir uždengiame įdarą. Sudedame taip, kad atrodytų kaip
tinklelis. 5 etapas. Laukimas: 180 laipsnių temperatūroje kepame apie
45 - 55 min.

Recepto istorija:
Šis varškės pudingo pyragas mano receptų sąsiuvinyje atsirado tada,
kai turėjau užsilikusio pudingo ir nežinojau, ką su juo daryti. Receptas
yra sudėtinis, suformuotas iš kelių receptų. Jį pirmą kartą kepiau, kai
su draugais ėjome prie mano mieste esančio krioklio. Ta vietelė yra
pati ramiausia mieste, nes ten niekas nevaikšto, o vandens
šniokštimas sulaiko miesto garsus. Atsimenu - ta diena buvo labai graži,
pati pavasario pradžia. Šis kepinys pasidaro skanesnis, kai jį valgai
sėdėdamas žalioje žolėje....



Desertai Pyragai

Varškės pyragas su aguonomis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams arbat. šaukštel.
Cukrus 2 stikl.
aguonos 2 stikl.
sausainiai 4 pakeliai
varškė 4 pakeliai

Paruošimas:
Į indą įdėti varškę, supilti cukrų ir aguonas, tuomet viską gerai
išmaišyti, kad pasidarytu mase minkšta, tada sausainius išdėstyti taip
kaip patys norit ir ant viršaus dėti varškės mase poto vėl sausainius ir
taip kol visas pyragas bus sudeliotas, tuomet ištirpinti šokoladą ir pilti
ant pyrago.

Recepto istorija:
Kad jis visų mėgstamas ir visada laukiamas paragauti svečių. Atkeliavo
jis paprastai.



Desertai Pyragai

Varškės pyragas su įdaru

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Miltai 500 g
Kiaušiniai 1 vnt.
Pienas 1 stikl.
Cukrus 3 arbat. šaukštel.
Mielės 50 g

Paruošimas:
Įdarui reikės: 500 g. varškės, kiaušinio, 0,5 stiklinės cukraus, 30 g.
vanilinio cukraus, uogienės. Mieles išsukti su cukrumi, pašildytu pienu
ir trupučiu miltų, kad tešla būtų grietinės tirštumo. Ant tešlos viršaus
pasijoti truputį miltų ir palikti, kad pakiltų. Margariną VILNIUS
kepiniams gerai išsukti su kiaušiniu ir įmaišyti į jau pakilusią mielių
masę. Išminkyti tešlą. Ketvirtadalį palikti puošimams, likusią tešlą
iškočioti ir iškloti į skardą. Paruošti įdarą. Varškę pertrinti per sietelį,
suberti cukrų, vanilinį cukrų, supilti išplaktą kiaušinį ir išmaišyti. Įdarą
dėti ant tešlos. Papuošti likusios tešlos juostelėmis. Pyragą aptepti
išplaktu kiaušiniu, o į varškę pridėti uogienės. Kepti 180 laipsnių
orkaitėje apie 1 val.

Recepto istorija:
Puikus receptas kiekvienai šventei. Atkeliavo iš mano senelės.



Desertai Pyragai

Medaus pyragaitis

Ingredientai:
Kiaušiniai 3 vnt.
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Medus 4 valg. šaukšt.
Rudasis cukrus 200 g
Cinamonas 1 žiups.
Citrinos žievelė 1 žiups.
Miltai 200 g

Paruošimas:
Margariną VILNIUS kepiniams ir medų ištirpinti ant silpnos ugnies ir
išmaišyti. Sumaišyti su cukrumi. Masei atvėsus po vieną įmušti ir
išmaišyti kiaušinius. Įberkit cinamono, sutarkuotą citrinos žievelę ir
druskos. Išmaišyti. Į tešlą supilti miltus, sumaišytus su kepimo
milteliais, viską gerai išmaišyti. Supilti į riebalais išteptą arba kepimo
popieriumi išklotą kepimo formą. Kepkite 180 laipsnių temperatūroje
apie 60-65 minutes, kol pagaliukas neaplips tešla. Viršų aptepti
medumi ir apibarstyti smulkintais migdolais.

Recepto istorija:
Šeimos mėgiamiausias pyragas, kuriuo dalinuosi su Jumis. Tikiuosi juo
mėgausis ir mano anūkai. Pamėginkite ir Jūs!



Desertai Pyragai

Pyragas "Meduolis"

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 2 arbat. šaukštel.
Kiausiniai 2 vnt.
Cukraus 1 stikl.
Grietine 1 stikl.
Kepimo milteliai 2 arbat. šaukštel.
Miltai 8 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Sumaisome viska is eiles.

Recepto istorija:
Jis paprastas, bet skanus.



Desertai Pyragai

Obuolių pyragas

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
didelių obuolių 5 vnt
kiaušiniai 4 vnt
cukraus 300 g
miltų 300 g
kepimo miltelių 1 šaukštelis
apelsinų sulčių 0,5 stiklinės
druskos 1 žiupsnelis

Paruošimas:
Margariną išsukame su cukrumi.

Mušame kiaušinius, beriame druską, kepimo miltelius ir gerai
išmaišome. Galiausiai suberiame miltus.

Kad tešla nebūtų per kieta pilame apelsinų sulčių.

Tešlą sudedame į kepimo skardą (prieš tai pateptą aliejumi ar
margarinu).

Ant tešlos viršaus sudedame skiltelėmis supjaustytus obuolius ir
kepame orkaitėje (180-200 C) apie 40 min.



Desertai Pyragai

Sluoksniuotas obuolių pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 1 valg. šaukšt.
Kiaušiniai 2 vnt.
Obuoliai 5 vnt.
Grietinė 1 valg. šaukšt.
Miltai 1 stikl.
Cukrus 1 stikl.
Cinamonas 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Iš kiaušinio, miltų, grietinės, margarino VILNIUS kepiniams užminkome
tešlą. Jei reikia, įpilame vandens. Iš tešlos iškočiojame keturis plonus
lakštus. Obuolius supjaustome plonais griežinėliais. Į margarinu išteptą
skardą dedame tešlos lakštą, ant jo trečdalį obuolių ir cukraus,
pabarstome cinamonu ir uždengiame kitu tešlos lakštu.
Sluoksniuojame visus lakštus. Pyrago viršų apibarstome cukrumi ir
kepame apie 1 valandą.

Recepto istorija:
Receptas išmoktas iš mamos. Skanus su ledais. Skanaus!



Desertai Pyragai

Skaniausias tinginys

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250 g
Cukrus 0,5 stikl.
Kiaušiniai 3 vnt.
Miltai 4 stikl.
Soda 0,5 arbat. šaukštel.
Kondensuotas pienas 1 ind.

Paruošimas:
Ištirpiname margariną VILNIUS kepiniams, tada supilame cukrų,
sudedame actu gesintą sodą. Kai pravėsta įmušame kiaušinius ir gerai
išmaišę dedame miltus. Minkome tešlą. Pusvalandžiui dedame į
šaldytuvą. Tešlą malame mėsmale ir gautus "makaronus" dedame į
skardelę išklotą kepimo popieriumi ir kepame apie 15-20 min., 200
laipsnių temperatūroje. Išėmę atvėsiname. Sulaužome ir sumaišę su
virtu kondensuotu pienu sudedame i formą. Gerai suspaudžiame ir
dedame į šaldytuvą 2 valandom.

Recepto istorija:
Paprasta ir skanu, mano senelės receptas.



Desertai Pyragai

Pyragas Švelnumas

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
kiaušiniai 3 vnt
kepimo miltelių 1 šaukštelis
miltų 150 g
verdančio vandens 1 puodelis
cukraus 150 g
aviečių 400 g

Paruošimas:
Į išplaktus kiaušinius sudėkite kepimo miltelius, cukrų, ištirpintą
margariną VILNIUS, sutrintas avietes, galiausiai suberkite miltus, šiek
tiek vandens (kad geriau maišytųsi ir tešla nebūtų per kieta) ir viską
gerai išmaišykite.Jei mėgstate saldžiau, galima dėti daugiau cukraus.

Pyragą kepkite orkaitėje 180 C apie 30-40 minučių.



Desertai Pyragai

Pyragas su razinomis

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 20 g
mielių 30 g
kvietinių miltų 150 g
pieno (120 ml) 1 stiklinė
cukraus 2 šaukštai
razinų 100 g
kiaušiniai 2 vnt

Paruošimas:
Mieles ištirpiname. Sumaišome su išsuktais kiaušiniais su cukrumi.

Beriame miltus, pilame pašildytą pieną gerai išmaišome.

Tešlą paliekame šiltoje vietoje, kad pakiltų.

Į tešlą beriame razinas, gerai išminkome.

Suformuojame kepaliuką ir dedame į margarinu pateptą skardą.

Kepame orkaitėje apie 40-50 min.



Desertai Pyragai

"Karališkas" varškės pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250 g
Grietinė 0,5 stikl.
Kakava 3 valg. šaukšt.
Geriamoji soda 0,5 arbat. šaukštel.
Miltai 3 stikl.
Varškė 600 g
Kiaušiniai 6 vnt.
Cukrus 1 stikl.
Grietinė 2 valg. šaukšt.
Krakmolas 1 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Margariną VILNIUS stambiai sutarkuoti. Sodą suplakti pusėje stiklinės
grietinės ir supilti ant margarino. Suberti kakavą, miltus ir išminkyti
tešlą. Ji turi nelipti prie rankų ir būti tokia, kad galima būtų sutarkuoti.
Tešlą padalinti į 2 dalis ir padėti porai valandų į šaldytuvą. Varškę
pertrinti per sietelį, įmušti kiaušinius, suberti cukrų, 2 šaukštus
grietinės, 1 šaukštą krakmolo ir gerai išmaišyti. Nedidelę skardą iškloti
kepimo popieriumi. Stambia trintuve sutarkuoti pusę tešlos, užpilti visą
varškės masę ir sutarkuoti likusią tešlą. Kepti 180 laipsnių
temperatūroje apie 50 min. Iškepus, viršų apibarstyti cukraus pudra. Iš
keptuvės išimti tik atvėsusį.

Recepto istorija:
Savo artimųjų šiuo kepiniu jau nebestebinu, nes kepu jau labai seniai,
bet iki šiol jis dar niekam nenusibodo, nes tikrai labai skanus ir
nesudėtingas, o visi, paragavę pirmą kartą, aikčioja ir puola
užsirašinėti receptą :)



Desertai Pyragai

Varškės apkepas su razinomis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Varškė 540 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Pienas 1 stikl.
Manų kruopos 30 g
Cukrus 30 g
Razinos 50 g
Druska 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Manų užpilkite pienu ir palikite 15 min. pabrinkti, tą patį padarykite su
razinomis. Atskyrę kiaušinių nuo trynių, juos išplakite. Plakite varškę,
trynius cukrų, paeiliui dėdami visus ingredientus. Paruoštą masę
supilkite į kepimo indą ir pašaukite į orkaitę. Kartais mėgstu dėti
mažiau cukraus ir daugiau razinų dėl saldumo.

Recepto istorija:
Pats skaniausias varškės apkepas daromas pas močiutę kaime iš tikros
natūralios varškės. Skaniausia su natūralia močiutės gaminta braškių
uogiene!



Desertai Pyragai

Alyvinių obuolių pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Cinamonas pagal skonį
Cukrus 50 g
Grietinė 30 g
Kiaušiniai 2 vnt.
Miltai 200 g
Obuoliai 6 vnt.

Paruošimas:
Ištirpinti margariną VILNIUS, palaukti kol atvės. Sudėti kiaušinių trynius,
miltus ir išmaišyti. Kiaušinio baltymus išplakti iki purumo. Kepimo
miltelius "užgesinti" su grietine ir atsargiai maišant kartu su kiaušinių
baltymais sudėti į jau paruoštą tešlą. Nulupti ir kubeliais supjaustyti
obuolius. Apibarstyti cukrum ir cinamonu. Sudėti obuolius į tešlą ir
išmaišyti. Kepti 200 laipsnių temperatūroje apie 1 val. 15 min.

Recepto istorija:
Vėlyvo pavasario patiekalas iš pat pirmųjų alyvinių obuolių. Paprastas
bet mėgiamas šeimos ir draugų.



Desertai Pyragai

Varškės ir manų pyragas su braškėmis ir
vyšniomis

Ingredientai:
varškės 500 g
manų kruopų 6-7 šaukšati
kiaušiniai 2 vnt
druskos 1 žiupsnelis
cukraus 2 šaukštai
braškių 350 g
vyšnių 200 g

Paruošimas:
Sumaišykite varškę, manų kruopas, kiaušinius, druską ir cukrų.

Į kepimo formą, patemptą margarinu VILNIUS kepiniams, supilkite
gautą masę.

Ant viršaus sudėkite supjaustytas braškes ir vyšnias.

Kepkite 200 C orkaitėje 30-35 minutes.

Rekomenduoju:)

Skanaus!



Desertai Pyragai

Sūrio pyragas II

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 30 g
Ricotta sūris 250 g
Mascarpone sūris 250 g
Cukrus 3 stikl.
Kiaušiniai 3 vnt.
Sausainiai 200 g

Paruošimas:
Sausainius sutrupinkime ir sumaišykite su pienu, kol gausite maždaug
tirštą masę, ją gerai sumaišykite, pertrinkite šaukštu, kad neliktų
sausainių gabaliukų. Kepimo popieriumi išklokite formos dugną,
ištepkite margarinu VILNIUS ir jį padenkite maždaug 0,5 cm storio
sausainių masę ir lygiai paskirstykite. Tada sūrius, cukrų, kiaušinius
gerai suplakite, supilkite ant anksčiau paruošto pyrago pagrindo ir
pašaukite į 180C temperatūros orkaitę 50-60 min. Iškepusį padėkite į
šaldytuvą, kad sustingtų (geriausia per naktį). Skanaus!

Recepto istorija:
Laukiu svečiu, pasigaminau, todėl dalinuosi su jumis!



Desertai Pyragai

Šokoladinis pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Juodas šokoladas 400 g
Kiaušiniai 5 vnt.
Cukrus 100 g
Miltai 200 g
Grietinėlė 100 ml

Paruošimas:
Sulaužyti šokoladą, suberti cukrų, sudėti margariną VILNIUS. 2
minutėms įdėti į mikrobangę. Tada išėmus iš mikrobangės, reikia kad
masė šiek tiek atvėstų. Atskirti trynius nuo baltymo ir suplakti
baltymus iki standumo. Į šokolado masę įmaišyti kiaušinių trynius ir
miltus, sudėti išsuktus baltymus ir atsargiai maišyti. Kepti pyragą
orkaitėje 30-40 min. Glajui šokoladą susmulkinti, suberti į dubenį,
įstatyti jį į puodą su vandeniu, maišydami kaitinkite, kol šokoladas
išsilydys. Supilti grietinėlę, kai paviršius pradės garuoti įmaišyti
vanilinio cukraus. Kai pyragas atvės, ant viršaus supilti glajų ir leisti
šiek tiek sustingti. Skanaus.

Recepto istorija:
Pats mėgstamiausias vaikystės pyragas. Šiek tiek mano pačios
patobulintas.



Desertai Pyragai

Trupininis skanėstas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250 g
Cukrus 80 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Miltai 4 stikl.
Soda 1 arbat. šaukštel.
Kondensuotas pienas 1 ind.

Paruošimas:
Į puodą su vandeniu dedame skardinę kondensuoto pieno ir verdame
apie 2 valandas. Ištirpiname margariną VILNIUS, tada supilame cukrų,
sudedame gesinta sodą (actu). Kai pravėsta sumušame kiaušinius ir
gerai išmaišę dedame miltus. Užsiminkome tešlą. Pusvalandžiui
dedame į šaldytuvą. Tešlą malame mėsmale ir gautus "makaronus"
dedame į skardelę išklotą kepimo popieriumi ir kepame apie 15-20 min.
(200 laipsnių). Išėmę atvėsiname. Sulaužome ir sumaišę su virtu
kondensuotu pienu sudedame į formą. Gerai suspaudžiame ir dedame į
šaldytuvą 2 valandoms.

Recepto istorija:
Mano senelės receptas iki šiol džiugina namiškius.



Desertai Pyragai

Pyragas su vaisiais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Miltai 3,5 stikl.
Mielės 35 g
Pienas 1 stikl.
Kiaušinių tryniai 4 vnt.
Citrinos žievelė truputis
Konservuoti vaisiai 200 g
Razinos 100 g
Druska žiups.

Paruošimas:
Keturiuose šaukštuose šilto vandens išmaišykite mieles ir 30 min.
palaikykite šiltai. Miltus sumaišykite su cukrumi ir žiupsneliu druskos.
Mišinyje padarykite duobelę, į ją supilkite pieną, mieles, sumaišykite ir
dar 30 min. palaikykite šiltai. Margariną VILNIUS sumaišykite su
tryniais ir sudėkite į masę. Tešlą maišykite, kol neliks oro pūslelių (aš
maišiau apie 10 min.). Tada tešlą uždenkite ir dar palikite šiltai porai
valandų pakilti. Sudėkite į tešlą vaisius, razinas, tarkuotą citriną ir
išmaišykite. Dėkite į aliejumi išteptą kepimo skardą ir kepkite 40-50
min. 180 laipsnių karštumo orkaitėje. Skanaus!

Recepto istorija:
Pyrago gaminimas užtrinka ilgai, tačiau jo skonis tiesiog legendinis, bet
gali skanus gaminys atkeliavęs iš mano senelės.



Desertai Pyragai

Trupininis juodųjų serbentų pyragas

Ingredientai:
Tešlai:
miltų 100 g
krakmolo 60 g
kiaušiniai 2
cukraus 80 g
margarino VILNIUS kepiniams 75 g
grietinės arba jogurto 2 šaukštai
Įdarui:
juodųjų serbentų uogienės arba šviežių juodųjų serbentų su cukrumi 250 ml

Paruošimas:
Išminkome tešlą iš jai skirtų produktų.

2/3 dalis tešlos sutarkuojame į paruoštą kepimo formą, ant viršaus
sudedame juoduosius serbentus ir užtarkuojame likusią tešlą.

Kepame 175-200 laipsnių orkaitėje apie 30-40 minučių.

Skanaus!



Desertai Pyragai

Nuostabusis pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 125 g
Miltai 200 g
Cukrus 125 g
Malti migdolai 125 g
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Vanilinis cukrus truputis
Marmeladas 100 g
Cinamonas žiups.
Pienas truputis
Gvazdikėliai truputis

Paruošimas:
Miltus sumaišykite su kepimo milteliais ir persijokite ant stalo. Viduryje
miltų padarykite duobutę ir suberkite ten cukrų, vanilinį cukrų,
ekstraktą, gvazdikėlius, cinamoną, kiaušinio baltymą ir pusė trynio.
Viską suminkykite. Tada pridėkite gabaliukais pjaustytą margariną
VILNIUS, berkite riešutus, tada pabarstykite miltais ir vėl greitai
išminkykite. Jei tešla limpa prie rankų, palaikykite ją kurį laiką
šaldytuve. Iškočiokite du lakštus: vieną supjaustykite 16 - 20 vienodo
pločio juostelių. Kitą įklokite į riebalais pateptą kepimo formą.
Aptepkite marmeladu, 1 cm nuo kraštų palikite neteptą. Ant viršaus
rombeliais dėkite tešlos juosteles, aptepkite jas likusios kiaušinio trynio
dalies ir pieno suplaktu mišiniu. Šaukite pyragą į įkaitintą iki 175 - 200
laipsnių orkaitę ir kepkite 25 - 30 min.

Recepto istorija:
Mano senelės receptas:)



Desertai Pyragai

Avietinis pyragas su baltuoju šokoladu ir
grietinėle

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g
Kvietiniai miltai 2 stikl.
Cukrus 2 valg. šaukšt.
Baltieji šokoladai 2 vnt.
Grietinėlė 250 ml
Avietės 1 stikl.
Druska žiups.

Paruošimas:
Susmulkintą šokoladą suberkite į puodą su grietinėle. Pavirinti ant
silpnos ugnies vis pamaišant, kol ištirs šokoladas. Miltus, cukrų, druską,
margariną VILNIUS sumaišyti iki vientisos masės. Gautą tešlą sudėti į
plastikinį maišelį ir 30min palaikyti šaldiklyje. Orkaitę įkaitinti iki 180
laipsnių C. Iš tešlos suformuoti pyrago pagrindą. Kepkite 25 - 30 min.,
išėmę leiskite atvėsti. Šokolado kremą išplakti plakiniu. Pusę aviečių
suberti ant pyrago ir apipilti šokoladiniu kremu. Likusias išdėlioti ant
pyrago viršaus, pabarstyti baltojo šokolado drožlėmis.

Recepto istorija:
Šio pyrago kvapas sklisdavo mano močiutės namuose, gamindavo jį ir
mama, tačiau visuomet močiutės rankų dėka jis tapdavo toks skanus,
kvapnus, kad visuomet jausdavau jos meilę ragaudama šio gardaus
pyrago. Jis buvo vienas mėgstamiausių. Močiutė vietoje grietinėlės
naudodavo grietinę, tikrą, kaimišką, tad pyragas dvelkė meile ir
rūpesčiu. Aš šiek tiek pakoregavusi, radusi kitokių pyrago variacijų,
panaudojau grietinėlę ir baltąjį šokoladą, taip močiutės pyragas, tapo
šiuolaikišku ir tokiu gardžiu, nes pagrindiniai jo gamybos ingredientai -
meilė ir šiluma.



Desertai Pyragai

Kavos pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 300 g
Miltai 250 g
Cukrus 250 g
Kiaušiniai 4 vnt.
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
tirpi kava 3 arbat. šaukštel.
Pienas 3 valg. šaukšt.
Cukraus pudra 250 g
Baltas šokoladas 1 pak.

Paruošimas:
Miltus, margariną VILNIUS, cukrų ir kiaušinius išsukti iki vientisos
purios masės. Pusę masės dėti į keksinę kepimo formą išteptą riebalais.
Į likusią pusę įmaišyti kavą ištirpintą šaukšte vandens. Sudėti į formą.
Kepti 200 laipsnių orkaitėje apie 45 min. Glajus: Margariną tirpinti su
kava ir pienu. Masei pravėsus įmaišyti cukraus pudrą. Pyragui iškepus,
aptepti paruoštu glajumi. Ištirpinti baltą šokoladą, kuriuo aplieti pyragą.
Kiek palaikius aptepas sustingsta.

Recepto istorija:
Geriausias močiutės receptas.



Desertai Pyragai

Braškių pyragas

Ingredientai:
Tešlai reikės:
ištirpinto margarino VILNIUS kepiniams 2 šaukštai
mineralinio vandens 2 šaukštai
kiaušiniai 2
cukraus 2 šaukštai
vanilinio cukraus 2 pakelis
miltų 6 šaukštai
kepimo sodos 1 šauštelis
Įdarui reikės:
braškių 300 g

Paruošimas:
Tešlai skirtus produktus gerai išmaišome.

Kepimo formą išklojame kepimui skirtu popieriumi, patepame
margarinu ir supilame dalį tešlos.

Ant tešlos sudedame braškes ir užpilame likusia tešla.

Kepame orkaitėje iki 180 °C 40 minučių.

Kai pyragas iškeps, pabarstykite cukraus pudra.

Skanaus :)



Desertai Pyragai

Ananasų pyragas

Ingredientai:
kiaušiniai 5
cukraus 1 stiklinė
margarino VILNIUS kepiniams 50 g
vanilinio cukraus 2 šaukšteliai
miltų 2 puodeliai
ananasas 1

Paruošimas:
Į išplaktus kiaušinius supilame ištirpintą margariną, cukrų, vanilinį
cukrų, miltus ir gerai išmaišome.

Supjaustome kubeliais ananasą. Pasiliekame 2-3 griežinėlius ananaso
dekoravimui.

Tešlą sumaišome su smulkintais ananasais.

Supilame tešlą į kepimo skardą, viršų apdedame ananaso greižinėliais
ir kepame 180 laipsnių orkaitėje 40 minučių.

Šį skanų iškepusį ananasinį pyragą pabarstome cukraus pudra.



Desertai Pyragai

Obuolių pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Cukrus 150 g
Miltai 300 g
Soda 1 arbat. šaukštel.
Grietinė 150 g
Cinamonas, Vanilinis cukrus 1 arbat. šaukštel.
Obuoliai 10 vnt.

Paruošimas:
Margariną VILNIUS ištirpinkite ant silpnos ugnies, suberkite cukrų ir
išmaišykite. Atskirkite kiaušinių trynius nuo baltymų. Tuomet trynius
įmaišykite į tešlą, įpilkite grietinės, sumaišytos su soda, ir maišydami
po truputį berkite miltus. Kai tešla taps vienalytė, išplakite kiaušinių
baltymus ir atsargiai į ją įmaišykite. Tešlą supilkite į skardą, ant viršaus
sudėkite skiltelėmis supjaustytus obuolius, apibarstydami vaniliniu
cukrumi ir cinamonu. Kepkite 180°C orkaitėje apie 45 min. Skanaus

Recepto istorija:
Skaniausia su ledais, receptas nusižiūrėtas iš mamos



Desertai Pyragai

Trupiniuotis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Miltai 300 g
Grietinė 150 g
Kiaušiniai 2 vnt.

Paruošimas:
Margariną VILNIUS ištirpinti, kiaušinius išplakti su cukrumi, ištirpintą
margariną supilame į išplaktus kiaušinius, miltų pilame po truputį, kol
tešla bus minkoma. Tešlą padalijame į dvi dalis, vieną dedame į
šaldymo kamerą, o kitą klojame į skardą išteptą margarinu. Ant tešlos
galite dėti norimą uogienę, ar uogas, vaisius. Ištraukiame tešlą iš
kameros po 5 min. ir per burokinę tarką tarkuojame ant uogienės,
pašauname į orkaitę 45 minutėms.

Recepto istorija:
Pats papraščiausias ir lengviausiai pagaminamas receptas. Skanaus!



Desertai Pyragai

Obuolių pyragas su graikiniais riešutais

Ingredientai:
miltų 1 stiklinė
manų kruopų 1 stiklinė
cukraus 1 stiklinė
obuoliai 5-6
margarino VILNIUS kepiniams 125 g
druskos 1 žiupsnelis
Cinamonas
Graikiniai riešutai
Grietinėlė
Apelsino žievelė

Paruošimas:
Obuoliai nulupami ir sutarkuojami, sumaišomi su cinamonu, druska,
riešutais ir apelsino žievele.

Sumaišoma miltai, manų kruopos ir cukrus.

Kepimo forma patepama margarinu, beriama sausas mišinys, tada
dedamas obuolių sluoksnis ir ant viršaus uždedama margarinas.

Kepama 45 minutes vidutinio karštumo orkaitėje arba iki kol paruduos.



Desertai Pyragai

Šokoladinis avietinis pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 80 g
Juodasis šokoladas 100 g
Miltai 0.5 stikl.
Cukrus 0.5 stikl.
Kepimo milteliai 0.5 arbat. šaukštel.
Naminė aviečių uogienė 150 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Vanilinis cukrus 0.5 arbat. šaukštel.
Migdolų lašai 0.3 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Ištirpiname margariną VILNIUS kepiniams ir šokoladą karšto vandens
vonelėje virš garų. Tuomet įmaišome migdolų esenciją, cukrų, vanilinį
cukrų, uogienę ir viską gerai atvėsiname. Į šokolado masę po vieną
įmaišome kiaušinius. Atskirame dubenyje sumaišome miltus, kepimo
miltelius. Į miltus supilame šokolado masę ir gerai išmaišome. Tešlą
sukrečiame į riebalais išteptą kepimo formą ir kepame pyragą 170-190
laipsnių  temperatūros orkaitėje 35-40 minučių. Atvėsusį pyragą
supjaustome ir apibarstome kakavos milteliais. Skanu su vaniliniais
ledais. Skanaus!

Recepto istorija:
Mūsų šeima negali gyventi be saldumynų. Kartą užsinorėjome skanaus,
saldaus pyrago, bet šiek tiek kitokio. Kaip tik kameroje turėjau šaldytų
aviečių su cukrumi, tad sugalvojau jas panaudoti pyragui. Gavosi labai
skanus pyragas, kurį kepame labai dažnai. Čia tinka ne tik aviečių, bet
ir kitos uogienės, tokios kaip vyšnių, mėlynių ir pan.



Desertai Pyragai

Obuolių pyragas "Juokų darbas"

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g
Miltai 300 g
Manai 300 g
Cukrus 150 g
Antaniniai obuoliai 6 vnt.
Razinos (nebūtinai) 100 g
Cinamonas 1 arbat. šaukštel.
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Tai labai paprastas pyragas, kurį gali pasigaminti ir vaikai. Miltus,
manus, cukrų ir kepimo miltelius sumaišykite dubenyje. Obuolius
nulupti ir sutarkuoti burokų tarka, į juos sudėti nuplautas ir nusausintas
razinas. Kepimo formos dugną (aš naudoju išardomą) ištepti storu
margarino VILNIUS kepiniams sluoksniu (apie 50 g.). Tolygiai suberti
išmaišytą miltų masę ir ant jos sudėti pusę obuolių su razinomis,
apibarstyti cinamonu. Tada vėl dėti sluoksnį miltų, ant jų likusią
obuolių masę ir ant viršaus suberti likusią miltų masę. Ant miltų su
burokų tarka užtarkuoti likusi margariną, stenkitės, kad tolygiai
pasiskirstytų ant viso paviršiaus. Dedame kepti i orkaitę 170-180
laipsnių temperatūroje. Kepti apie 50 min.

Recepto istorija:
Tai labai paprastas pyragas, kurį gali pasigaminti ir vaikai. Ir manau
daugelis jį žino. Tačiau rasti tinkamą recepto aprašymą neteko. Todėl
teko paeksperimentuoti. Kadangi ruduo obuolių metas, o pyragą
pagaminti labai lengva, tai kepu jį ir du kartus per savaitę. Pabandykit
ir Jūs.



Desertai Pyragai

Pyragas "Obuolys"

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Kiaušinis 1 vnt.
Grietinė 6 valg. šaukšt.
Miltai 2 stikl.
Cukrus 2 stikl.
Cinamonas 1 arbat. šaukštel.
Krakmolas 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Margariną VILNIUS kepiniams palaikyti šaldiklyje maždaug pusvalandį.
Sutarkuoti sluoksnį margarino, paberti miltų, vėl margarino patarkuoti,
vėl miltų (miltų turi būti tiek, kad lengvai padengtų tą margarino
sluoksnį, margarino sluoksnis vėlgi toks, kad padengtų miltus).Tuomet
šiek tiek minkyti. Įdėti grietinę ir kiaušinio trynį. Išminkyti tešlą.
Obuolius pjaustyti grežinėliais, sumaišyti su cinamonu, cukrumi
(cukraus kiekis priklauso nuo obuolių rūgštumo ) ir krakmolu. tešlą
padalinti į 2 dalis. Viena dalimi (iškočiojus) iškloti kepimo skardos
dugną, sukrėsti obuolius, uždengti kita tešlos dalimi. Paviršių ištepti
išplaktais baltymais ir pabarstyti cukrumi. Kepa apie 40 min. 180-200
laipsnių temperatūroje.

Recepto istorija:
Mėgstamiausias rudens derliaus kepinys.



Desertai Pyragai

Mėlynių pyragas

Ingredientai:
kiaušiniai 3
cukraus 180 g
augalinio aliejaus 50 ml
sviesto 100 g
pieno 100 ml
miltų 270 g
kepimo miltelių 5 g
mėlynių 250 g
margarino VILNIUS kepiniams patepimui 50 g

Paruošimas:
Ištirpiname sviestą ir leidžiame atvėsti.

Išplakame kiaušinius su cukrumi. Supilame augalinį aliejų, ištirpintą
sviestą, viską išmaišome.

Supilame pieną, miltus, kepimo miltelius, suberiame mėlynes ir vėl
išmaišome.

Supilame tešlą į margarinu ar kitais riebalais pateptą kepimo formą ir
kepame apie 40 min. 180 laipsnių temperatūroje.



Desertai Pyragai

Morenginis obuolių pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 75 g
Cukrus 100 g
Kiaušinių tryniai 4 vnt.
Kvietiniai miltai 150 g
Kepimo milteliai 1,5 arbat. šaukštel.
Pienas 2 valg. šaukšt.
Kiaušinių baltymai 4 vnt.
Cukrus 200 g
Migdolų lakšteliai arba moliūgų sėklos 1 pak.
Grietinėlė 300 ml
Obuoliai 2 vnt.

Paruošimas:
1. Ištrinkite cukrų su margarinu VILNIUS kepiniams. Po vieną sudėkite
kiaušinio trynius ir išmaišykite. 2. Sumaišykite miltus, kepimo miltelius
ir vanilinį cukrų ir maišydami sudėkite į riebalų masę kartu su pienu.
Iškrėskite tešlą į folija išklotą skardą ir tolygiai paskirstykite. 3.
Išplakite baltymus iki standžių putų. Sudėkite cukrų ir dar porą minučių
paplakite. Uždėkite morengų masę ant tešlos. Pabarstykite migdolų
lakšteliais. 4. Kepkite iki 150 laipsnių įkaitintoje orkaitėje, ant vidurinės
lentynėlės, maždaug 20 min. Palaikykite iškeptą pyragą kol atvės, kad
galėtumėte išimti iš skardos. Perpjaukite per pusę. 5. Išplakite
grietinėlę. Obuolius nulupkite, sutarkuokite ir įmaišykite į grietinėlę.
Vieną pyrago pusę padėkite ant padėklo. Sudėkite įdarą ir uždėkite
antrąją pyrago pusę (morengų masė turi būti viršuje). Prieš patiekdami
palaikykite šaldytuve. Skanaus!

Recepto istorija:
Kaip ir kiekviena šeimininkė turiu nemažai obuolių pyragų receptų. Šis
pyragas į mano receptų knygelę atkeliavo, kai radau jį interneto
platybėse, mūsų šeimai jis labai patiko. Mėgstame morengus, obuolius
ir saldumynus, tad šis pyragas puikus derinukas, palepinantis mūsų
skonio receptorius. Pabandykite ir nenusivilsite!



Desertai Pyragai

Minkštas aguonų pyragas

Ingredientai:
kveitinių miltų 1,5 stiklinės
druskos 0,5 šaukštelio
kepimo miltelių 1 šaukštelis
cukraus 0,5 stiklinės
kiaušiniai 2
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
pieno 45 ml
citrinų sulčių 1 šaukštas
aguonų 200 g

Paruošimas:
Dubenyje sumaišykite miltus, druską ir kepimo miltelius.

Išsukite margariną su cukrumi. Pridėkite kiaušinių ir gerai išplakite.

Supilkite citrinų sulčių ir aguonų. Gerai išmaišykite.

Gautą tešlą pilame į torto ar pyrago kepimo skardą ir kepame 180
laipsnių orkaitėje apie 40 minučių.



Desertai Pyragai

Bananinis pyragas

Ingredientai:
didelių bananų 3
kiašinių 4
cukraus 100 g
miltų 100 g
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
krakmolo 40 g
cukraus pudros 2 šaukštai

Paruošimas:
Kiaušinius išsukame su cukrumi ir margarinu.

Beriame miltus ir krakmolą, gerai išmaišome.

Į paruoštą kepimo formą ant dugno dedame supjaustytus bananus
(griežinėliais, kubeliais ar kaip tik norisi) ir užpilame tešla.

Kepame 175 laipsnių orkaitėje 30 minučių.

Iškepusį pyragą pabarstome cukraus pudra.

Skanaus



Desertai Pyragai

Obuolių ir varškės duetas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Miltai 450 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Cukrus 250 g
Kepimo milteliai 2 arbat. šaukštel.
Tarkuoti obuoliai 300 g
Vanilinis cukrus 1 arbat. šaukštel.
Cinamonas 1 arbat. šaukštel.
Varškė 500 g

Paruošimas:
Dar siūlau pridėti maltos kalendros trečdalį šaukštelio, kuri labai tinka
obuolių pyragams. Paruoškite tešlą: kiaušinius gerai išplakite su
cukrumi, kol pasidaro puri, vientisa masė. Elektriniu plakikliu plakite
apie 8 minutes. Miltus ir kepimo miltelius persijokite, margariną
sutarkuokite. Į kiaušinių plakinį dėkite margariną, miltų mišinį ir
išminkykite tešlą. Masė turi būti minkšta, bet nelipti prie pirštų. Tešlą
padalinkite į dvi dalis. Vieną dėkite į šaldytuvą, o kita išklokite skardą ir
subadykite šakute. Kepkite apie 15 min. 180 laipsnių orkaitėje (kol
apkepa, bet neiškepa). Obuolių įdaras: nulupkite obuolius, sutarkuokite
burokų tarka, sumaišykite su cukrumi ir cinamonu. Varškės įdaras:
varškę permalkite ir ištrinkite su kiaušiniu ir vaniliniu cukrumi.
Ištraukite apkepusį pirmąjį pyrago sluoksnį iš orkaitės, ant viršaus
paskleiskite obuolių įdarą. Ant jo dėkite varškės įdarą. Kadangi
pirmasis sluoksnis kepdamas iškyla, neišsigąskite, kad netilps į skardą,
nes sudėjus įdarus, jis kiek susmenga. Pyrago viršų reikia užkloti
likusia tešla. Galite daryti taip: padaryti rutuliuką, jį suploti ir dėti ant
viršaus, arba tešlą užtarkuoti. Nesibaiminkite dėl nelygumų, iškepus
pyragui jie gražiai susilygina. Pyrago viršų vėl subadykite šakute.
Kepkite apie valandą 180 laipsnių orkaitėje. Tiekti su ledais, vaniliniu
padažu. Arba valgyti vieną. Skanaus!

Recepto istorija:
Šis kepinys patiks obuolų ir varškės patiekalų mėgėjams, tad jei Jūs
vienas iš jų - nedvejokite ir paskanaukite.



Desertai Pyragai

Agrastų pyragas

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 50 g
cukraus 125 g
vanilinio cukraus 20 g
kiaušinių 3
druskos 1 žiupsnelis
miltų 125 g
agrastų 2 didelės stiklinės

Paruošimas:
Nupjauname agrastų šluoteles. Nuplauname.

Margariną išsukame su cukrumi, vaniliniu cukrumi, kiaušiniais.
Suberiame miltus, druską ir gerai išmaišome.

Į tešlą suberiame agrastus.

Kepame pyragą neaukštoje skardoje 180 laipsnių orkaitėje 40-50 min.



Desertai Pyragai

Varškės tinginys

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Varškė 2 pakeliai
Sausainiai 2 pakeliai
Cukrus 150 g
Razinos ir dž.abrikosai (ar kiti dž.vaisiai) 4 valg. šaukšt.
Vanilinis cukrus truputis

Paruošimas:
Razinas ir abrikosus nupilti verdančiu vandeniu ir palaikyti 5 minutes.
Nusausinti, abrikosus supjaustyti mažais gabaliukais. Sausainius
sulaužyti. Kambario temperatūros margariną VILNIUS kepiniams
išplakti su cukrumi ir vaniliniu cukrumi iki purumo. Sudėti varškę ir
išmaišyti. Į varškės masę įmaišyti abrikosus ir razinas. Suberti
sausainius ir gerai išmaišyti. Masę 1 val. palaikyti kambario
temperatūroje. Tada masę sukrėsti į formą, išklotą folija ir suspausti.
Laikyti šaldytuve, kol visiškai sustings (aš laikau per naktį). Išimti iš
formos ir pabarstyti sausainių trupiniais (galima papuošti šokoladu).
Skanaus! 

Recepto istorija:
Šis receptukas toks paprastas ir nereikalaujantis daug darbo bei
produktų. Tačiau skonis - nerealus :). Ypač dera varškė ir sausainiai.
Pabandykite, tikrai patiks.



Desertai Pyragai

Morkų pyragas su mascarpone sūrio glaistu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 220 g
Rudasis cukrus 3/4 stikl.
Granuliuotas cukrus 3/4 skilt.
Kiaušiniai 4 vnt.
Apelsino žievelė 1 vnt.
Citrinos žievelė 1 vnt.
Apelsinų sultys 2 valg. šaukšt.
Citrinų sultys 2 valg. šaukšt.
Miltai 420 g
Kepimo milteliai ir soda 1 1/4 arbat. šaukštel.
Cinamonas 2 arbat. šaukštel.
Morkos (didesnės) 5 vnt.
Graikiniai riešutai 1 stikl.
Vanilės ekstraktas 1 arbat. šaukštel.
Mascarpone sūrio 400 g
Nesūrus sviestas 100 g
Cukraus pudra 2 stikl.

Paruošimas:
Kepimo formą sutepkite gabalėliu margarinu ir patieskite kepimo
popieriaus. Margariną VILNIUS kepiniams sutrinkite (plaktuvu ar stipria
vyriška ranka) su ruduoju ir granuliuotu cukrumi iki vientisos masės,
maišydami po vieną įmuškite kiaušinius. Įmaišykite citrinos ir apelsino
žieveles. Atskirame inde sumaišykite miltus, kepimo miltelius, sodą ir
cinamoną. Į margarino ir kiaušinių masę supilkite pusę sausojo mišinio
ir plaktuvu vidutiniu greičiu išmaišykite. Supilkite citrinų ir apelsinų
sultis. Suberkite likusį sausąjį mišinį, maišykite tol, kol gausite vientisą
tešlą. Galiausiai įmaišykite smulkia tarka sutarkuotas morkas ir
susmulkintus graikinius riešutus. Tešlą padalinkite į dvi dalis ir
iškepkite du blynus (150 laipsnių orkaitėje jie iškeps per 35-40 min.;
patikrinkite mediniu pagaliuku). Glaistui sviestą sutrinkite iki glotnumo,
tobulos kreminės konsistencijos. Sudėkite mascarpone ir vėlgi
maišykite iki vientisos masės. Suberkite cukraus pudrą, įlašinkite
vanilės, plaktuvo greitį sumažinkite ir gerai sumaišykite. Kai torto
blynai visiškai atšals (geriausia juos kepti iš vakaro, per naktį laikyti
pridengtus, kad nesudžiūtų), apatiniojo viršų gražiai nupjaukite, kad
viršutinis gražiau gultų, ir sutepkite glaistu iš pradžių apatinį, tuomet
uždėkite viršutinį ir aptepkite likusiu glaistu.

Recepto istorija:
Tai pats skaniausias morkų pyragas pasaulyje. Paragaukite.
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Karštas obuolių pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Cukrus 200 g
Grietinė 200 g
Soda 0,5 arbat. šaukštel.
Miltai 250 g
Cinamonas 0,5 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Prieš gaminant tešlą, pasiruošti obuolius: nulupti, išimti sėklytes,
supjaustyti gabaliukais, užpilti dviem-trim šaukštais cukraus, cinamonu
ir palikti pastovėti. Kiaušinius išsukti su cukrumi (kol ištirpsta). Į
grietinę įdėti sodą ir kai pakyla, ją supilti į kiaušinius. Tada gabaliukais
supjaustyti margariną VILNIUS kepiniams ir po truputį dėti miltus, kol
tešla bus tinkama kočiojimui. Tešlą padalinti į dvi dalis. Imti vieną dalį
tešlos, iškočioti ir tiesti į miltais pabarstytą skardelę, palikti kraštukus.
Suberti obuolius kartu su susidariusiu skysčiu. Iškočioti antrą dalį tešlos,
kloti ant obuolių, užspausti kraštus. Viršų patepti kiaušinio plakiniu.
Kepti 180 laipsnių temperatūros orkaitėje, kol gražiai parus. Išėmus iš
orkaitės apibarstyti cukraus pudra. Valgyti dar karštą su ledais.

Recepto istorija:
Už šį receptą esu dėkinga savo draugei. Šiek tiek patobulinus, gavosi
tai, ką čia aprašiau. Jis puikus, kai norisi nustebinti kažkuo paprastu,
bet ne prastu. O su raudono vyno taure šis pyragas tiesiog dieviškas...
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Mėlynių pyragas

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
cukraus 250 g
vanilinio cukraus 1 šaukštelis
kiaušiniai 4
tarkuota apelsino žievelė 1
kepimo miltelių 1 šaukštelis
miltų 300 g
baltojo šokolado 100 g
ryžių dribsnių 100 g
mėlynių 400 g
cukraus miltelių

Paruošimas:
Margariną išplakite su cukrumi. Įmaišykite kiaušinius ir tarkuotą
apelsino žievelę.

Miltus sumaišykite su kepimo milteliais ir įmaišykite į kiaušinių plakinį.

Įberiame sulaužytą baltąjį šokoladą. Įdedame ryžių dribsnius ir
sumaišome.

Dedame į kepimo indą ir užberiame mėlynes.

Kepame apie valandą laiko 180 laipsnių temperatūroje. Skanaus
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Močiutės varškės pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Miltai 2 stikl.
Kakava 3 valg. šaukšt.
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Kiaušiniai 5 vnt.
Cukrus 300 g
Razinos 1 saujelė
Varškė 600 g
Krakmolas 2 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Ištirpinti margariną VILNIUS kepiniams, kai ataušta įmušti kiaušinį,
supilti cukrų ir gerai išsukti, kol ištirpsta cukrus. Dėti kepimo miltelius,
miltus, kakavą ir gerai išmaišyti. Tešlą padalinti į dvi dalis, sudėti į
maišelius ir dėti į šaldiklį. Ištrinti varškę, sudėti krakmolą, grietinę ir
išmaišyti. Atskirai išplakti kiaušinius su cukrumi, po to juos supilti į
varškės masę, išmaišyti ir sudėti razinas. Vieną tešlos dalį sutarkuoti
burokų tarka į kepimo formą, ant jos supilti varškės įdarą ant jo
užtarkuoti kitą tešlos gabalą. Kepti apie valandą.

Recepto istorija:
Šis pyragas atkeliavo iš senų laikų, dar prieš 20 metų jį kepė mano
močiutė. Labai greitai paruošiamas ir labai skanus. Dabar mano vaikai
prašo šio pyrago. Kepame gimtadieniams, ar kitoms progoms.
Nuostabus varškės pyragas visoms progoms. Paragaukite! Skanaus!
Sėkmės.
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Vaisių pyragas su žele

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Grietinė 200 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Miltai 250 g
Cukrus 300 g
Kepimo milteliai 1/5 arbat. šaukštel.
Vanilinis cukrus 1 arbat. šaukštel.
Vaisiai (ananasai, vyšnios, bananai) pagal skonį
Želė pakelis
Grietinėlė 100 g

Paruošimas:
Margariną VILNIUS kepiniams suminkštiname ir plakame su cukrumi ir
vaniliniu cukrumi, kol nesijaučia cukraus kristalų. Į masę supilame
kiaušinius ir grietinę ir vėl plakame iki purios masės. Išsijojame miltus
su kepimo milteliais ir atsargiai išmaišome. Tešlą supilame į kepimo
formą ir kepame 180 laipsnių temperatūroje apie 35-45 min. Iškepusį,
ataušusį pyragą puošiame vaisiais ir užpilame želė. Kai želė sustingsta
puošiame plaktos grietinėlės kremu.

Recepto istorija:
Šis pyragas labai skanus vasarą, kai karšta ir norisi ko nors saldaus ir
gaivaus, o sode daug vaisių. Labai mėgiamas vaikų ir suaugusiųjų.
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Ambasadoriaus meduolis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250 g
Pienas 100 ml
Rudasis cukrus 350 g
Kakava 4 valg. šaukšt.
Grietinė 100 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Miltai 250-300 g
Džiovinti vaisiai pagal skonį
Kepimo milteliai 1/5 arbat. šaukštel.
Romas arba romo esencija pagal skonį
Kokoso drožlės pagal skonį

Paruošimas:
Pienas, margarinas VILNIUS kepiniams, rudasis cukrus ir kakava
virinami kol truputį sutirštėja. Pusę masės paliekame aptepimui. Į kitą
atšalusią masę dedame kiaušinių trynius, grietinę, sumaišome. Tuomet
supilame išsijotus miltus su kepimo milteliais ir džiovintus vaisius.
Pabaigoje sudedame iki standžių putų išplaktus kiaušinių baltymus.
Tešlą supilame į formą ir kepame 180 laipsnių temperatūroje. Iškepusį
ir dar šiltą pyragą aptepame paliktu glaistu ir apibarstome kokoso
drožlėmis.

Recepto istorija:
Šis pyragas į mano receptų knygelę atkeliavo iš draugės. Šeima labai
mėgsta, nes šokolado skonio, o mes visi labai mėgstame šokoladą.
Tačiau kas kartą gamindama vis patobulinu. Jo skonis kaip pyrago su
tikruoju šokoladu.
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Obuolių ir slyvų pyragas

Ingredientai:
kvietinių miltų 370 g
cukraus 370 g
margarino VILNIUS kepiniams 210 g
obuoliai 2 vnt
slyvų 300 g
kepimo miltelių 5 g
kiaušinių 3 vnt
tarkuoto muskato riešutų 5 šaukštelių
malto cinamono 5 šaukštelių

Paruošimas:
Išmaišome tešlą iš produktų, tik vaisius įmaišykite pačioje pabaigoje.

Kepkite 30 minučių 200 C orkaitėje. (Gali tekti pakepti ir ilgiau,
patikrinkite su mediniu testeriu).
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Pyragas su cintrininiu kremu

Ingredientai:
Tešlai:
varškės 500 g
kiaušiniai 2 vnt
cukraus 200 g
miltų 300 g
kepimo miltelių 1.5 šaukštelio
Kremui:
citrinos 3 vnt
margarino VILNIUS kepiniams 50 g
cukraus 150 g
kiaušiniai 2 vnt

Paruošimas:
Kiaušinius išplakite su cukrumi ir sumaišykite su varške. Suberkite
miltus, sumaišytus su kepimo milteliais. Išminkykite tešlą iš dėkite į
kepimo formą išteptą margarinu. Ją subadykite šakute.

Kepkite 190 C laipsnių temperatūroje apie 15 minučių.

Pasigaminkite kremą iš jam skirtų ingredientų ir supilkite ant pyrago
pagrindo. Dar kepkite apie 20 minučių.
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Burokėlių pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 9 valg. šaukšt.
Miltai 9 valg. šaukšt.
Pienas 9 valg. šaukšt.
Cukrus 9 valg. šaukšt.
Kiaušiniai 3 vnt.
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Soda 1 arbat. šaukštel.
Kakavos milteliai 50 g
Virti burokėliai 250 g

Paruošimas:
Margariną VILNIUS kepiniams išlydyti. Kiaušinius suplakti su pienu,
cukrumi. Virtus burokėlius sutarkuoti smulkia trintuve. Miltus sumaišyti
su kepimo milteliais, soda ir kakava. Viską gerai išmaišyti. Tešlą supilti
į formą, dėti į orkaitę ir kepti 180 laipsnių temperatūroje apie 40
minučių.

Recepto istorija:
Mėgstu nustebinti savo svečius. Šio pyrago skonis lyg šokoladinio
pyrago, tikrai gardus, verta pabandyti.
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Šventinis vaisių pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 225 g
Rupaus malimo kvietiniai miltai 200 g
Aukščiausios rūšies miltai 200 g
Avižiniai dribsniai 100 g
Vanduo 250 ml
Džiovinti vaisiai (abrikosai, slyvos, razinos, datulės, bananai ir kt. ) 500 g
Rudasis cukrus 200 g
Dirbtinis medus 1 valg. šaukšt.
Maltas džiovintas imbieras 1 arbat. šaukštel.
Šviežias imbieras 2,5 cm
Kepimo milteliai 2 arbat. šaukštel.
Jogurtas 2 valg. šaukšt.
Oranžinio moliūgo piurė 250 ml

Paruošimas:
Orkaitę įkaitinkite iki 175 laipsnių. Margariną VILNIUS kepiniams
ištirpinkite puode, sudėkite vaisių kubelius. Užpilkite nurodytu kiekiu
vandens, suberkite cukrų. Virkite sirupą ant nedidelės ugnies 20
minučių, kol sutirštės ir gardžiai pakvips, retkarčiais pamaišykite. Prieš
baigiant virti sudėkite dirbtinį medų arba pasirinktą sirupą, suberkite
prieskonius, tarkuotą imbierą. Kol sirupas verda, į erdvų dubenį
prasijokite abiejų rūšių miltus, kepimo miltelius, suberkite druską,
sudėkite avižinius dribsnius, sausą turinį permaišykite. Išvirusį sirupą
nukaiskite, ataušinkite. Supilkite moliūgų piurė ir jogurtą, turinį gerai
išmaišykite. Vaisių, moliūgo ir jogurto masę supilkite į miltus ir gerai
išmaišykite. Tešla turi gautis tiršta, tačiau vis dar sukama šaukštu –
minkyti nereikia. Kepimo formą išklokite sviestiniu popieriumi,
išlyginkite užlenktus popieriaus kraštus. Popierių galite ištepti
margarinu. Sukrėskite tešlą, paviršių išlyginkite. Formą uždenkite folija,
užlenkite folijos kraštus. Pyragą pašaukite į orkaitę ant vidurinės
lentynos ir kepkite apie 2 valandas. Kuomet iki kepimo pabaigos liks
pusė valandos, nuimkite foliją, kad apkeptų tešlos paviršius. Ar
pyragas iškepęs, galite patikrinti įsmeigę medinį pagaliuką: jei
ištrauktas pagaliukas sausas, pyragas iškepęs. Iškepusio staiga
neištraukite: ataušinkite pravertoje orkaitėje. Iš formos išimkite ir
pjaustykite tik kitą dieną, tačiau skaniausias po dviejų-trijų dienų.

Recepto istorija:
Kadangi jau ne už kalnų Šv.Kalėdos nutariau pasidalinti savo šventiniu
pyragu, kurį kepu ne tik per šventes. Šis tradicinis šventinis vaisių
pyragas neabejotinai kvepia Kalėdomis ir Naujaisiais metais. Kepu
šeimai ne tik per šventes, o švenčių metu būtinai kepu ir ne vieną, dar
ir draugams padovanoju, tai jau tradicija. Iškepkite, gražiai supakuokite
ir padovanokite artimiesiems – juk geriausia yra ta dovana, kurią
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padarėte savomis rankomis. Pyragas gali būti pavadintas sveikuolišku:
kepamas su gausybe džiovintų vaisių, imbieru, moliūgu, avižiniais
dribsniais ir rupaus malimo miltais. Šviežias išlieka labai ilgai – apie dvi
savaites, o skaniausiu tampa po kelių dienų.
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Skruzdėlynas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Kiaušiniai 5 vnt.
Miltai 50 g
Medus stikl.
Aliejus 0,7 l

Paruošimas:
Kiaušinius gerai išplakti, supilti ištirpdytą margariną VILNIUS kepiniams,
jokiu būdu ne karštą. Viską gerai išmaišyti, dėti miltų tiek, kad tešla
neliptų prie rankų ir kad būtų lengva kočioti. Labai svarbu gerai
išminkyti tešlą t.y. minkyti tol, kol atsiras oro pūslelės. Tuomet ant
stalo pabarstyti truputėlį miltų, kad tešla nepriliptų prie stalo, kočioti
kol tešla taps permatoma, jei reikia nuvalyti miltų perteklių. Pjaustyti
norimo dydžio gabaliukais ir virti įkaitusiame aliejuje. Skruzdėlyną
paprastai formuoju didelėje lėkštėje. Kiekvieną lapelį aplaistau
pašildytu medumi. Na kaip ir viskas! Tikiuosi, nieko nepamiršau. Lieka
palinkėti skanaus!

Recepto istorija:
Šis kepinys ypatingas tuo, jog ruošiu jį per šventes. Su didele meile
ruošiu tiems, kuriuos myliu ir branginu. Tai mažytė šventė jiems.
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Obuolių pyragas "Aukštyn kojom"

Ingredientai:
kiaušiniai 4 vnt.
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
cukraus 1 stiklinė
miltų 2 stiklinės
vandens arba obuolių sulčių 0,5 stiklinės
vidutinio dydžio obuoliai 4 vnt.
cinamono 1 šaukštelis

Paruošimas:
Kiaušinius išplakame su cukrumi. Supilame ištirpintą margariną,
suberiame miltus, cinamoną ir išmaišome. Tešla neturėtų gautis labai
kieta, įpilkite vandens.

Obuolius nulupame, išvalome ir supjaustome skiltelėmis.

Obuolius sudedame į kepimo formą, išklotą kepimo popieriumi ir
pateptą margarinu. Ant obuolių užpilame tešlą.

Kepame 180 C orkaitėje apie 30-40 minučių.
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Jogurtinis pyragas su spanguolėmis

Ingredientai:
miltų 360 g
natūralaus jogurto 250 g
margarino VILNIUS kepiniams 150 g
cukraus 200 g
kiaušiniai 4 vnt
baltojo šokolado 50 g
kepimo miltelių 2 šaukšteliai
vanilinio cukraus 1 pakelis
spanguolių 50 g

Paruošimas:
Kiaušinius išplakti su cukrumi iki purios masės. Supilti jogurtą, tirpintą
margariną, vanilinį cukrų ir gerai išmaišyti. Miltus sumaišyti su kepimo
milteliais ir suberti į jogurto masę. Galiausiai suberti spanguoles bei
šokolado gabaliukus ir vėl išmaišyti. Tešlą supilti į kepimo formą
išteptą riebalais.

Kepti 40 - 50 minučių įkaitintoje orkaitėje iki 180 C laipsnių
temperatūros.
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"O Dieve, ateina draugai, kurie mano, kad aš
tobula šeimininkė"

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 1 arbat. šaukštel.
Šokoladas 3 pak.
Lazdynų riešutai 100 g
Sluoksniuota tešla ( bemielė) 1 pak.

Paruošimas:
Hm, juk ir jums būna, kad draugai ateina nepranešę, o taip nesinori
susigadinti geros kulinarės įvaizdžio :) Išduosiu paslaptį, kaip padaryti
labai skanų patiekalą, labai nebrangiai ir labai greitai. Neapsimesiu,
kad pati darau sluoksniuotą tešlą - jei norite, gaminkite pačios, bet
kam vargti, jei yra pirkti? Taigi, nusiperkate tešlos ir tris šokolado
plyteles (pageidautina skirtingo - pieniško, juodo, balto šokolado) Tada
tešlą dalinate tokiais gabaliukais, kokiais norisi ir į vidų dekite šokolado.
Galima dėti vieną gabaliuką ir bus mažas pyragiukas, galima dėti
daugiau maišant su riešutais. Viską pusvalandžiui šaunate į orkaitę ir
gaunate puikius, beveik prancūziškus raguolius su ištirpusiu šokoladu
viduje. Dar neradau nei vieno, kuris pasakytų, kad tai neskanu. Net aš,
kuri nemėgsta saldumynų, juos valgau :) Skanaus :)

Recepto istorija:
Į receptų knygelę šis receptas atkeliavo iš nevilties, kai nežinojau ką
greitai pagaminti ir namie gavusi vieną šokoladinį apdovanojimą
turėjau daug šokolado :) Išėjo neblogai :)
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Sausainių ir vaisių žėlė

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Cukrus 130 g
Kiaušinis 1 vnt.
Miltai 280-300 g
Druska 1/4 arbat. šaukštel.
Apelsino/citrinos tarkuota žievelė pagal skonį
Žėlė 2 pakeliai
Želatina 1 pakelis
Vaisiai pagal skonį
Jogurtas pagal skonį

Paruošimas:
Pirmiausiai išsikepsime labai paprastus sviestinius sausainius.
Pradžioje išsiimkite ir atšildykite margariną VILNIUS kepiniams, kad
suminkštėtų. Tada cukrų gerai išsukite su margarinu. Tai galima kuo
puikiausiai atlikti elektriniu mikseriu. Po to įmuškite kiaušinį bei įdėkite
tarkuotos apelsino ar citrinos žievelės (pagal skonį).
Atskirame dubenyje sumaišykite miltus su druska ir sudėkite į
margarino ir cukraus mišinį. Gerai išmaišykite (galite tam naudoti
elektrinį mikserį). Paimkite tešlą ir iš jos suformuokite apvalią ar šiek
tiek kvadratinę „dešrą". Padėkite ją ant maistinės plėvelės ir
suvyniokite. Padėkite keliom valandom į šaldytuvą. Jei nenorėsite kepti
sausainių tą pačia dieną - galima padėti į šaldymo kamerą ir laikyti iki
2 mėnesių. Tada išsiimkite atvėsusią tešlą iš šaldytuvo ir išėmę iš
plėvelės supjaustykite 0,5 cm storio sausainiais. Sudėkite sausainius
ant kepimo popieriaus ir kepkite jau įkaitintoje orkaitėje kol jie
paruduos (aš kepiau ~180 laipsnių temperatūroje apie 25 min.).
Sausainius naudosime apatiniam žėlė sluoksniui. Pirmiausiai aliejumi
vos vos ištepame indą, kuriame ruošite žėlė desertą, kad vėliau būtų
lengviau išimti iš formos. Dabar pasiruoškime įvairių norimo skonio
žėlė, tik vietoj 500 ml vandens (rašoma ant pakelio) pilkite ~300 ml,
kad žėlė būtų kietesnė. Geriausia naudoti Dr. Oetker žėlė. Kadangi žėlė
pilsime nedideliais sluoksniais, ji labai greitai sustings šaldytuve. Tada
pilame vieną ploną sluoksnį pasirinktos spalvos ir skonio žėlė.
Padedame į šaldytuvą sustingti. Kai sluoksnis jau sustingęs sudedame
norimus vaisius (pasitelkiame fantaziją) ir užpilame ploną sluoksnį žėlė,
kad vaisiai neišplauktų į paviršių. Tada vėl dedame į šaldytuvą. Kai
sluoksnis sustingsta, pilame dar žėlė ir vėl laukiame, kol sustings. Taip
pilame įvairiais spalvų deriniais žėlė bei dedame skirtingus vaisius
sluoksniais. P.s. Jei pilstant sluoksnelius kuri nors žėlė, kurią
pasiruošėte iš anksto, per daug sustingsta, įdėkite ją trumpam į
mikrobangų krosnelę ir ji atitirps ir galėsite vėl naudoti žėlė
sluoksniavimui. Paskutinis sluoksnis - sausainiai su jogurtu. Pirmiausiai
išsiimkite norimą jogurtą, kad jis sušiltų iki kambario temperatūros.
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Pasiruošiame želatiną (aš naudojau Dr.Oetker 1 pakelį, skirtą 1 litrui
skysčio, bet naudoti ne daugiau kaip 800g jogurto vienam pakeliui
želatinos). Ją užpilame šaltu vandeniu ir išbrinkiname. Kai ji
pakankamai išbrinksta dedame į mikrobangų krosnelę ir ištirpiname.
Paliekame ant stalo atvėsti. Pagal indo skersmenį sausainius dėsime
nelaužytus, arba jei indo skersmuo mažesnis, sausainius sulaužome
didesniais gabaliukais. Tada atvėsusią želatiną sumaišome su jogurtu
(jei jogurtas paprastas, galima pridėti pagal skonį cukraus). Sudedame
sausainius ir išmaišome. Supilame sausainių masę į žėlė formą
suformuodami apatinį žėlė deserto sluoksnį. Padedame sustingti. Kai
žėlė sustingsta išimame ją iš formos ir patiekiame. Skanaus!

Recepto istorija:
Žėlė man primena linksmą vaikystę, todėl ir dabar jos nepamirštu savo
šeimos desertų valgiaraštyje. Tik anuomet žėlė dažniausiai
valgydavome paprastą ar su grietinėlės kepurėle, o dabar leidžiu
pasireikšti savo fantazijai ir kurti kaskart vis skirtingus žėlė desertus.
Šis receptas atsirado visai netikėtai - tiesiog norėjosi kokio nors
tvirtesnio žėlė pagrindo. Taip gimė idėja panaudoti sausainius jogurto
sluoksnyje. Mano šeimai patinka natūralūs produktai, todėl ir
sausainius kepu pati (juk naminis maistas visada skaniausias). Mano
keptų sausainių receptas tikrai labai paprastas ir galima jį net lengvai
patobulinti pridėjus kokių nors džiovintų vaisių, kad gautumėte visiškai
naują receptą. Tiesiog paimprovizuokite, nes kartais iš to gimsta
pasakiškai skanūs šedevrai. Kulinarija - tai menas, tad leiskite sau
atsipalaiduoti ir užsiimti kūryba virtuvėje ruošiant net sudėtingus
patiekalus paprastai.



Desertai Pyragai

Šokoladinis pyragas

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 50 g
kvietinių miltų 50g g
cukraus 30 g
kiaušinis 1 vnt.
kakavos 5 g
kepimo miltelių 0,25 a.š.
cinamono 0,25 a.š.

Paruošimas:
Išplakame ištirpintą margariną su cukrumi, dedame kiaušinius ir
plakame dar kartą. Suberiame miltus, kepimo miltelius, kakavą,
cinamoną ir gerai viską išmaišome. Supilam tešlą į mikrobangų
krosnelės indą, išteptą Vilniaus margarinu kepiniams, ir kepame 3
minutes. Iškepusį pyragą galima apibarstyti kokosu ar migdolų
lapeliais.



Desertai Pyragai

Paprastasis obuolių pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 10 g
Miltų 375 g
Kepimo miltelių 1 arbat. šaukštel.
Cukraus 115 g
Druskos žiups.
Aliejaus 160 ml
Kiaušinio 1 vnt.
Obuolių 1 kg
Cinamono 1-2 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Sumaišykite miltus, kepimo miltelius, druską ir cukrų, o kitame
dubenyje - aliejų, kiaušinio trynį ir 125 ml šalto vandens. Skystus
ingredientus supilkite į miltų mišinį ir gerai išminkykite. Tešlą 30
minučių padėkite į šaldytuvą.
Nulupkite ir plonomis skiltelėmis supjaustykite obuolius. Sumaišykite
su dviem šaukšteliais cukraus ir cinamonu (Jei obuoliai saldūs cukraus
nereikia).
Orkaitę įkaitinkite iki 180°C. Skardą ištepkite margarinu VILNIUS ir iš
2/3 tešlos iškočiokite pagrindą, kuris padengtų ne tik skardos dugną,
bet ir šonus. Į tešla išklotą skardą berkite obuolius. Iš likusios tešlos
iškočiokite „stogelį" obuoliams pridengti. Tešlos kraštus gerai
užspauskite. Patepkite plaktu baltymu, apibarstykite cukrumi ir/ar
cinamonu. Keliose vietose „stogelį" subadykite peiliu ar šakute.
Kepkite apie 45 min.

Recepto istorija:
Šis kepinys ypatingas tuo, kad yra labai skanus ir purus, trapus. Toks
neeilinis obuolių pyragas tačiau labai paprastas. Į mano receptų
knygelę jis atkeliavo, nes labai mėgstu obuolius ir obuolių pyragus
nutariau išmėginti iškelti tokį. Mėgstu savo artimuosius juo nustebinti
drėgnais rudens vakarais kai už lango pliaupia lietus, o mes sėdim su
puodeliu pieno ir mėgaujamės obuolių pyragu.



Desertai Pyragai

Obuolių pyragaitis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Miltai 300 g
Kiaušiniai 2 vnt.
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Cukraus milteliai 150 g
Obuoliai 5 vnt.
Cinamonas, cukrus, gvazdikėlis obuoliams 10 g

Paruošimas:
Sumaišome miltus ir kepimo miltelius. Cukrų išsukame su minkštu
margarinu VILNIUS. Įmušame kiaušinį. Į šią masę po truputį beriame
miltus ir maišome. Obuolius išdarinėjame, supjaustome, pabarstome
cukrumi ir cinamonu. Į kepimo formą formuojame ploną lakštelį tešlos,
ant jo dedame obuolius, o ant viršaus - likusią tešlą. Įkaitiname orkaitę
iki 180 C temperatūros ir kepame apie 45 min. Patiekiame su ledais ir
pabarstome cukraus pudra. Skanaus!

Recepto istorija:
Jis ypatingas tuo, kad yra ypač lengvas, minkštas ir skanus. Į mano
receptų knygelę atkeliavo iš močiutės receptų. Juos stebinu savo
šeimyną per šventes.



Desertai Pyragai

Apelsininis pyragas

Ingredientai:
kiaušiniai 3 vnt.
cukraus 250 g
miltų 200 g
kepimo miltelių 1 a.š.
apelsinai 2 vnt.
citrina 1 vnt.
margarino VILNIUS kepiniams 150 g

Paruošimas:
Kiaušinius išplakame su cukrumi iki putų.

Įsijojame miltų, kepimo miltelių ir išmaišome.

Išspaudžiame iš apelsinų ir citrinos sulčių ir supilame į tešlą.
Suberiame vieno apelsino sutarkuotą žievelę.

Supilame ištirpintą margariną ir dar kartą sumaišome.

Tešlą supilame į kepimo formą, išklotą kepimo popieriumi. Kepame
orkaitėje iki 200 laipsnių apie 20 minučių.



Desertai Pyragai

Pyragas "Šarlotė"

Ingredientai:
kiaušiniai 4 vnt.
medaus 3 v.š.
kvietinių miltų 1 puodelis
margarino VILNIUS kepiniams, ištirpinto 1 v.š.
obuoliai 4-5 vnt.
brendžio arba romo 2 šaukštai
citrinos sultys 1
"nugesintos" sodos 1 žiupsnelis

Paruošimas:
Kiaušinius išplakame su medumi ir margarinu. Jei kas mėgsta saldžiau,
galima įberti ir cukraus savo nuožiūra.

Supilame brendį, citrinos sultis, sodą ir išmaišome.

Suberiame miltus ir gerai išmaišome. Į tešlą suberiame susmulkintus
obuolius ir dar kartą pamaišome.

Pyragą kepame orkaitėje apie 40 min. Orkaitės temperatūra turėtų būti
iki 190 laipsnių.



Desertai Pyragai

Sausainių namelis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Varškė 2 pakeliai
Cukrus 1 stikl.
Jogurtas 0,5 stikl.
kakava 1 arbat. šaukštel.
Juodasis šokoladas 100 g
Kokoso drožlės sauja

Paruošimas:
Varškę išsukame su 150 g margarino VILNIUS, supilame cukrų ir
maždaug pusę stiklinės mėgstamo skonio jogurto (svarbiausia, kad
masė nebūtų per skysta) bei įtarkuojame citrinos žievelės. Masė turi
lengvai teptis ant sausainių ir nenuslysti. Sausainius pamirkome piene
(nebūtinai) ir klojame 3x5 eilėmis ant maistinės plėvelės. Sausainių
sluoksnį aptepame varškės mase, tada dedame antrą sausainių
sluoksnį, ir vėl aptepame varškės mase. Paėmę už plėvelės kraštų,
formuojame namelį. Į likusią varškės masę įberiame šaukštelį kakavos
ir aptepame namelio viršų. Puode ištirpiname šokolado plytelę su 50 g
margarino ir apipilame namelio viršų. Puošiame kokoso drožlėmis,
saldainiukais, riešutais, džiovintais vaisiais ar kt.

Recepto istorija:
Šį namelį pagamino mano devynmetė dukra, perskaičiusi receptą
vaikiškame žurnaliuke „Vakaro žvaigždelė". Šiek tiek patobulinome ir
gaminame gana dažnai. Greita, paprasta ir labai skanu!



Desertai Pyragai

Obuolių pyragas

Ingredientai:
obuoliai 6 vnt.
jogurto 0,5 puodelio
grietinės 460 g
miltų 1 stiklinė
cukraus 3 šaukštai
kepimo miltelių 0,5 šaukštelio
vanilinio cukraus 1 pakelis
kiaušiniai 2 vnt.
margarino VILNIUS kepiniams, kepimo formai ištepti 15 g

Paruošimas:
Orkaitę įkaitiname iki 180 laipsnių.

Kepimo formą ištepame margarinu.

Obuolius nulupame, supjaustome griežinėliais, išvalome, kad neliktų
sėklų ir sėklalizdžių.

Obuolius sudedame į kepimo formą.

Užmaišome tešlą iš likusių produktų ir užpilame ja obuolius.

Kepame apie 40 minučių.



Desertai Pyragai

Graikinių riešutų pyragas

Ingredientai:
cukraus 1 v.š.
miltų 1 v.š.
kiaušiniai 3 vnt.
margarino VILNIUS kepiniams 40 g
saulėgrąžų chalvos 100 g
graikinių riešutų 0,5 stiklinės
sodos, nugesintos su actu 0,5 šaukštelio

Paruošimas:
Graikinius riešutus ir chalvą sutriname iki trupinėlių atskiruose induose.

Kiaušinius suplakame su cukrumi ir ištirpintu margarinu. Plakant vis
įberiame miltų, sodos.

Supilame pusę tešlos į paruoštą kepimo formą. Padengiame viršų
chalva. Užpilame likusią tešlą ir pabarstome viršų riešutais.

Kepame 200 C orkaitėje apie 25 minutes.



Desertai Pyragai

Kriaušių pyragas

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
miltų 1 stiklinė
kiaušiniai 3 vnt.
kriaušės 3 vnt.
apelsinas 1 vnt.
cukraus 1 puodelis
kepimo miltelių 1 žiupsnelis

Paruošimas:
Ištirpintą margariną išmaišome su cukrumi. Įmušame kiaušinius ir
viską išplakame. Nupjaustome nuo apelsino žievelę ir išspaudžiame
sultis. Sudedame žieveles, supilame sultis, miltus, kepimo miltelius į
margarino-kiaušinių masę ir išmaišome. Supjaustome kriaušes
gabaliukais ir sumetame į tešlą.

Paruoštą masę supilame į kepimo indą ir kepame 40 min., 180 laipsnių
temperatūroje.



Desertai Pyragai

Pyragas su kava ir prie kavos

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250 g
Cukraus 250 g
Kiaušiniai 4 vnt.
Miltai 250 g
Kepimo milteliai 1 pak.
Kava truputis
Romas truputis
Grietinėlė 35 proc. truputis

Paruošimas:
Margariną gerai ištrinti su cukrumi. Sukant įplakti po vieną kiaušinį,
suberti persijotus miltus, kepimo miltelius (tešla būna šiek tiek
tirštesnė negu grietinė). Labai gerai išmaišyti ir tešlą supilti į sviestu
išteptą formą. Kepti vidutinio karštumo orkaitėje. Iškepus gerai
palaistyti stiprios kavos ir romo mišiniu, kad susigertų. Puošti plakta
grietinėle.

Recepto istorija:
Šis kepinys ypatingas tuo, kad turint mažai laiko, neperdaugiausiai
pinigų ir netikėtai užklydus svečiui nebuvėliui galima jį pavaišinti
greitai ir skaniai :)



Desertai Pyragai

Obuolių pyragas su spanguolėmis

Ingredientai:
miltų 2 puodeliai
kepimo miltelių 1 a.š.
obuolių sulčių arba vandens saldinto su uogiene 1 puodelis
malto cinamono 1 a.š.
cukraus, geriausiai tinka rudasis cukrus 1 / 2 puodelio
obuolys 1 obuolys
spanguolių arba bruknių 2 / 3 puodelio
margarino VILNIUS kepiniams, ištirpinto 4 v.š.

Paruošimas:
Cukrų, miltus, kepimo miltelius, cinamoną sumaišome.

Supilame vandenį ir margariną, išminkome tešlą.

Į tešlą įmaišome supjaustytą obuolį ir spanguoles.

Tešlą supilame į pateptą margarinu ar aliejumi kepimo formą.

Kepame 35-40 min. 180 laipsnių orkaitėje.



Desertai Pyragai

Vyšnių pyragas

Ingredientai:
vyšnių (arba bet kurių kitų uogų) 100 g
vyšnių uogienės arba sutrintų vyšnių su cukrumi 3/4 puodelio
miltų 2 puodelio
margarino VILNIUS kepiniams, būtinai ištirpinto 7 šaukštai
kepimo miltelių arba sodos 1 šaukštelis
šilto vandens 12 šaukštų
vanilinio cukraus 1 pakelis
cinamono 2 žiupsnelių

Paruošimas:
Orkaitę įkaitiname iki 180 laipsnių.

Uogienę ar sirupą sumaišome su šiltu vandeniu ir margarinu. Geriausia
plakti su mikseriu.

Į plakinį suberiame miltus, vanilinį cukrų, cinamoną ir kepimo miltelius.
Išsukame iki vientisos masės.

Sudedame vyšnias ir atsargiai įmaišome į tešlą.

Kepame pyragą 35 minutes.



Desertai Pyragai

Pyragas "Žvaigždutė"

Ingredientai:
riebios varškės 600 g
cukraus 100 g
pieno 100 ml
kiaušiniai 2 vnt
vaisių, aš dėjau razinas. Tinka vyšnios, spanguolės ir kiti vaisiai. 150 g
vanilinio cukraus 10 g
margarino VILNIUS kepiniams 10 g
cukraus pudros 25 g
manų kruopų 80 g

Paruošimas:
Varškę sutriname su cukrumi, įmaišome kiaušinius.

Pilame pieno, manų kruopas, vanilinį cukrų. Išmaišome iki vientisos
masės.

Į gautą masę suberiame razinas ir išmaišome.

Kepimo formą patepame margarinu VILNIUS kepiniams ir supilame
gautą masę.

Kepame 180 laipsnių orkaitėje tol, kol parunda viršus (~50 min).

Pyragą pabarstykite cukraus pudra. Skanaus



Desertai Pyragai

Aguoninis vyniotinis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Aguonos 2 stikl.
Pienas 1 stikl.
Cukrus 1 stikl.
Migdolai smulkiai kapoti 0,5 stikl.
Kiaušiniai 3 vnt.
Miltai biskvitui 100 g
Kiaušiniai biskvitui 4 vnt.
Tarkuota citrinos žievelė biskvitui pagal skonį
Vanilinis cukrus biskvitui 1 pakeliai
Glazūrai šokoladas 175 g
Glazūrai grietinelė 150 ml
Glazūrai tirpios kavos 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Orkaitę įkaitinti iki 200°C temperatūros. Biskvitui kiaušinių trynius
atskirti nuo baltymų ir su cukrumi išplakti iki purios masės. Sudėti
citrinos žievelę ir vanilinį cukrų. Baltymus išplakti iki standžių putų ir
atsargiai sudėti ant trynių masės ir supilti miltus. Viską atsargiai
išmaišyti. Kepimo skardą gerai ištepti sviestu ir iškloti pergamentiniu
popieriumi. Tešlą ant popieriaus tepti 1 cm storio sluoksniu ir kepti
orkaitėje apie 10 min. Iškepusį biskvitą aptepti įdaru ir iš karto susukti į
vyniotinį. Tuomet ataušinti ir aptepti šokoladiniu glajumi. Įdarui
aguonas užpilti karštu pienu kad išbrinktų.Kai išbrinks į koštuvą įdėti
marlę, pilti aguonas ir palikti nuvarvėti. Nuvarvėjusias aguonas
permalti per mėsmalė ,3 kiaušinių trynius ištrinti su nepilna stiklinė
cukraus. Įdeti aguonas, migdolų riešutus, 100g lydyto margarino,
išmaišyti, baltymus išplakti iki standžių putų, atsargiai ismaišyti su
aguonų masė. Glajui :Sutarkuotą šokoladą ir grietinėlę kaitinti ant
silpnos ugnies

Recepto istorija:
Nuostabus kvapas- taip kvepia Kalėdos...



Desertai Pyragai

Pyragas su morkomis

Ingredientai:
kiaušiniai 4 vnt
cukraus 2 stiklinės
druskos 1 žiupsnelis
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
kepimo miltelių 1 pakelis
miltų 2 stiklinės
stiklinės tarkuotų morkų 2 - 3 stiklinės

Paruošimas:
Išplakame kiaušinius kartu su cukrumi ir druska. Supilame ištirpintą
margariną ir išmaišome. Miltus sumaišome su kepimo milteliais ir
įmaišome į kiaušinių masę. Galiausiai supilame morkų tarkius.
Išmaišytą tešlą supilame į kepimo formą, išteptą riebalais ir
apibarstytą džiūvėsiais.

Kepame apie 40 minučių 200 C laipsnių temperatūroje.



Desertai Pyragai

Obuolių armonikėlė

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 75 g
Miltai 350 ml
Cukrus 200 g
Pienas 100 ml
Kiaušiniai 2 vnt.
Kepimo milteliai 1,5 arbat. šaukštel.
Vanilinis cukrus 1 arbat. šaukštel.
Cinamonas 1 arbat. šaukštel.
Obuoliai 3 vnt.

Paruošimas:
Įkaitinkite orkaitę iki 175 laipsnių temperatūros. Tada paruoškite
kepimo formą - ją ištepkite margarinu. Toliau gaminame tešlą.
Ištirpdykite margariną VILNIUS kepiniams ir į jį supilkite pieną. Kitame
inde išmaišykite miltus, kepimo miltelius bei vanilinį cukrų. Nuluptus
obuolius perpjaukite pusiau ir išimkite sėklas. Tada obuolio skilteles
įpjaukite plonomis riekelėmis, bet neperpjaukite iki galo. Taip gausis
obuolių armonikėlės. Kitame inde išplakti kiaušinius su cukrumi iki
baltumo. Tada į išplaktus kiaušinius suberkite miltus. Viską atsargiai
išmaišykite. Į gautą tešlą supilti pieną su ištirpintu margarinu. Tada vėl
atsargiai maišykite ir gautą masę pilkite į kepimo formą. Ant viršaus
dėlioti obuolių puseles ir pyragą pabarstyti cukrumi ir cinamonu. Kepti
apatinėje orkaitės lentynoje apie 30 min. jei kepimo forma mažesnė,
kepti apie 40 min. Skanaus.

Recepto istorija:
Į mano receptų knygelę atkeliavo visai netikėtai, kažkada radau
lankstinuką ant kurio ir buvo šis receptas. Juo vaišinu savo draugus ir
artimuosius. Pyragas iškepa minkštas ir ne toks sausas, todėl nėra
sprangus. O pyrago tešlą pagaminu labai greitai, todėl sužinojusi, kad
atkeliauja svečiai, greitai jį pagaminu ir pašaunu į orkaitę. Skanu,
greitai pagaminama ir išsiskiria iš kitų mano žinomų obuolių pyragų.
Taip pat širdies formos pyragas puikiai tiks romantiškiems vakarams
sušildyti mylimojo širdį ir skrandį :).



Desertai Pyragai

Apelsininis pyragas

Ingredientai:
kiaušiniai 3 vnt
margarino VILNIUS kepiniams 150 g
cukraus 120 g
miltų 150 g
kepimo miltelių 0,5 a.š.
apelsinas 1 vnt

Paruošimas:
Nuskutame nuo apelsino žievelę su specialiu gremžtuku ir
išspaudžiame apelsinų sultis. Atskiriame kiaušinių baltymus nuo trynių.
Išmaišome maišytuvu margariną su cukrumi, kiaušinio tryniais,
apelsino sultimis ir žievele. Toliau sudedame miltus, kepimo miltelius ir
vėl išmaišome. Suplakame baltymus iki putų ir švelniai sumaišome su
pagrindine mase. Sudedame tešlą į riebalais išteptą kepimo formą ir
kepame 180 laipsnių temperatūroje 40 min. Skanaus.



Desertai Pyragai

Braskių pyragas Nr.1

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams, kambario temperatūros 150 g
miltų 220 g
kepimo miltelių 1,5 šaukštelis
cukraus 200 g
druskos 1 žiupsnelis
kiaušinis 1 vnt
pieno 120 ml
vanilinio cukraus 1 šaukštelis
braškių 300-400 g

Paruošimas:
Sumaišiau miltus su druska ir kepimo milteliais.

Margariną su cukrumi, vaniliniu cukrumi ir kiaušiniu išplakiau iki
vientisos masės.

Įmaišiau miltus, po truputį pildama ir pieną.

Tešlą supyliau į 26 cm skersmens kepimo formą, išteptą aliejumi. Ant
viršaus sudėjau supjaustytas braškes.

Kepiau 180 C orkaitėje 10 min. Po to temperatūrą sumažinau iki 160 C
ir kepiau dar apie 50 min.



Desertai Pyragai

Šokoladinis pyragas "Brownie"

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Juodasis šokoladas 200 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Cukrus 200 g
Vanilinis cukrus 1 arbat. šaukštel.
Miltai 120 g

Paruošimas:
200 g. juodo šokolado ir 200 g. margarino VILNIUS kepiniams tirpdau
puode, bet ne ant atviros ugnies. Į vieną puodą įpilu vandens ir
užverdu. Ant jo uždedu kitą puodą su margarinu ir šokoladu ir taip juos
lydau. Kai margarinas ir šokoladas išsilydo, maišau, kol pasidarys
vientisa masė. Nuimu nuo garų puodo ir atvėsinu. Įkaitinu orkaitę iki
160 laipsnių. Kol šokoladas vėsta, dubenyje išplaku 3 kiaušinius su 200
g. cukraus ir šaukšteliu vanilinio cukraus. Po to įdedu jau atvėsusią
šokolado masę į kiaušinius, viską sumaišau ir įberiu 120 g. miltų.
Maišau, kol pasidaro vientisa tešla ir ją sudedu į kepimo popieriumi
išklotą formą ir kepu apie 20-30 minučių. Tada pyragą siūlau atvėsinti
ir patiekti prie kavos arba arbatos. Šiltą pyragą galima patiekti su
ledais. Skanaus.

Recepto istorija:
Pirmą kartą šį pyragą paragavau Velse, Plas y Brenine (nacionaliniame
kalnų centre). Kiekvieną dieną 5 valandą vakaro visi centro svečiai
galėdavo pasmaguriauti "tea and cake", tai yra arbata su pyragu.
Kiekvieną dieną pyragas būdavo vis kitoks. Bet labiausiai man patiko
taip vadinamas "Brownie" šokoladinis pyragas. Todėl grįžus į Lietuvą,
susiradau pyrago receptą ir jį pasigaminau. Man puikiai pavyko, manau
pavyks ir Jums.
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Mano obuolių pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Miltai 200 g
Kiaušiniai 2 vnt.
Grietinė 2 valg. šaukšt.
Obuoliai 5-6 vnt.
Cukrus 150 g
Vanilinis cukrus 1 arbat. šaukštel.
Cinamonas 1 žiups.

Paruošimas:
Margariną VILNIUS kepiniams supjaustau mažais gabaliukais, sudedu
miltus ir sutrinu, kad būtų tolygi masė. Įdedu 2 kiaušinių trynius, o
kiaušinių baltymus įdedu į plakimo indą ir pastatau trumpam į
šaldytuvą. Taip pat įdedu porą šaukštų grietinės ir užminkau tešlą.
Tešla turi gautis standi ir nelipti prie rankų. Jei reikia, įdedu dar miltų.
Paruoštą tešlą pastatau 20-30 min. į šaldytuvą. O tuo metu pasiruošiu
obuolius. Juos nulupu, išimu sėklas ir supjaustau skiltelėmis. Įkaitinu
orkaitę iki 180 laipsnių. Ištraukiu tešlą iš šaldytuvo, ją iškočioju ir įdedu
į margarinu suteptą ir miltais apibarstytą formą. Mano forma 28 cm.
skersmens. Ant tešlos sudedu supjaustytus obuolius ir apibarstau juos
cukrumi (apie 50 g.), vaniliniu cukrumi ir cinamonu. Paruoštą pyragą
dedu 25-30 min. į orkaitę. Likus kelioms minutėms iki pyrago kepimo
pabaigos pradedu plakti baltymus. Iš pradžių palengva, paskui vis
didinant greitį. Ir kai baltymai pasidarys standus, kaip plakta grietinėlė,
įdedu šaukštą cukraus ir toliau plaku. Ir taip tol, kol bus sudėtas visas
cukrus (apie 100 g.). Turi gautis tokia standi, blizganti masė ir neturi
jaustis (girgždėti) cukraus. Ištraukiu pyragą iš orkaitės ir atvėsinu
orkaitę iki 110 laipsnių. Paruoštus kiaušinių baltymus sudedu ant
iškepto pyrago, tolygiai paskirstau ir atgal į orkaitę. Tik temperatūra
turi būti 110 laipsnių ir orkaitės nereikia iki galo uždaryti. Aš į tarpą
įkišau medinę mentelę, kad orkaitėje nesusikauptų drėgmė. Ir taip
kepu pyragą apie valandą laiko. Ištraukus iš orkaitės reikia jį atvėsinti.
Skanaus. Viršus turi gautis saldus ir trapus, o obuoliai viduje turi būti
minkšti.

Recepto istorija:
Šį pyragą gaminau dar vaikystėje, net nepamenu iš kur gavau receptą.
O visai nesenai, sugalvojau atkurti receptą ir išsikepti nuostabų obuolių
pyragą.
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Greitas obuolių pyragas

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
smulkaus cukraus 1 stiklinė
kiaušiniai 2 vnt
pieno 0,5 stiklinės
obuoliai 3 vnt
miltų 1 stiklinė
gesintos sodos 0,5 a.š.

Paruošimas:
Sumaišome išlydytą margariną su cukrumi, kiaušiniais, pienu, miltais ir
soda.

Pašaliname obuolių odelę ir supjaustome nedideliais gabalėliais.
Suberiame į masę ir išmaišome.

Tešlą pilame į margarinu išteptą kepimo formą ir kepame 180 laipsnių
temperatūroje apie 20-30 min.
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Slyvų pyragas

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
cukraus 120 g
kiaušinis 1 vnt
miltų 160 g
kepimo miltelių 0,5 šaukštelio
sodos 0,5 šaukštelio
druskos 1 žiupsnelis
grietinės arba jogurto 100 g
didelės išnokę slyvos 5-7 vnt

Paruošimas:
Iš slyvų išimame kauliukus ir supjaustome plonomis skiltelėmis.

Kiaušinius išplakame su cukrumi ir margarinu.

Įmaišome miltus, grietinę, sodą, kepimo miltelius, druską.

Tešlą supilame į margarinu išteptą kepimo formą ir ant viršaus
sudedame slyvas.

Pašauname į orkaitę 35-40 min. Orkaitę prieš tai, įkaitinkite iki 180
laipsnių temperatūros.
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"Pavlova"

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 1 valg. šaukšt.
Braškės 100 g
Kiviai 100 g
Cukrus 1/2 stikl.
Vanduo 1/4 stikl.
Plakama grietinėlė 200 ml
Kiaušinių baltymai 4 vnt.
Krakmolas 2 arbat. šaukštel.
Druska žiups.
Actas 1 arbat. šaukštel.
Cukraus pudra 1/2 stikl.

Paruošimas:
Įkaitinti orkaitę iki 180 laipsnių. Kiaušinių baltymus, krakmolą, actą,
margariną VILNIUS kepiniams ir druską sumaišyti ir lengvai plakti.
Palaipsniui pilti cukrų ir plakti iki standžių putų. Tada suberti sijotą
cukraus pudrą ir plakti dar 5 minutes. Baltymus sudėti ant kepimo
popieriaus, išlyginti mentele iki 24 cm. skersmens apskritimo, kuriame
kraštai yra aukštesni nei vidurys. Skardą įdėti į orkaitę ir iš karto
sumažinti temperatūrą iki 120 laipsnių. Džiovinti baltyminį pagrindą 60
min. Išplakti grietinėlę. Ant baltyminio pagrindo sudėti grietinėlę, ant
jos – uogas ir kivius. Patiekti iš karto. Skanaus!

Recepto istorija:
Kepinys ypatingas savo žaisminga išvaizda, primenantis geriausias
vasaros dienas. Tiesiog tirpstantis burnoje. Į mano receptų knygelę
pateko, nes labai patiko savo išvaizda, todėl negalėjau šio recepto
neįtraukti į savo receptus. Juo nustebinu kiekvieną. Ne tik šeimos narį
ar gerą draugą tačiau ir tuos, kuriuos pažįstu dar visai neseniai.
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Pyragas su marcipanais ir spanguolėmis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 400 g
Šviežios mielės 25 g
Pienas 150 ml
Kiaušiniai 3 vnt.
Miltai 500 g
Cukrus 250 g
Marcipaninė masė 200 g
Džiovintos spanguolės 1 saujos

Paruošimas:
Pyragui naudojamas margarinas VILNIUS kepiniams turėtų būti kaip
galima minkštesnis, tad jį geriau ištraukti iš šaldytuvo prieš pyrago
tešlos ruošimą. Mieles ištriname su šaukšteliu cukraus ir šlakeliu šilto
pieno. Pastatome šiltai, kad pakiltų. Į dubenį mušame kiaušinius,
pilame šiltą (tik šiltą) pieną, paplakame. Suberiame miltus ir pakilusias
mieles. Prasideda vienas rimtesnių etapų – tešlos minkymas. Tai turėtų
trukti apie 20 – 30 minučių. Patogiausia tai daryti ant stalo, ištepto
margarinu. Kai jau baigiasi visos jėgos, daliname tešlą į 5 ar 6
galabėlius, apglostom juos riebaluotomis rankomis ir dedam kiekvieną
jų į atskirą indą. Uždengiam maistine plėvele arba lininiu rankšluoščiu
ir pastatome šiltai. Dabar galime išgerti arbatos ir atsipūsti prieš kitą
etapą :). Kuomet gabalėliai pasidaro tikrais gabalais :), imame po vieną
ir dedame ant margarinu ištepto stalo. Rankomis padarome blyną ir
pirštų galiukais stumdydami tešlą į kraštus, bandome padaryti kaip
galima plonesnį lakštą. Ploną lakštą rankomis aptepame minkštu
margarinu ir pabarstome cukrumi. Imamės antro pakilusio gabaliuko. Jį
uždedam ant pirmo lakšto. Tepame margarinu ir barstome cukrumi.
Viską kartojame su likusiais. Margarino ir cukraus turi užtekti visiems
lakštams. Ant paskutinio lakšto, kuris taip pat nutepamas margarinu ir
pasaldinamas, viename krašte voleliu guldome marcipaninę masę, o
visą plotą pabarstome spanguolėmis. Susukam volelį ir atsargiai
perkeliam į kepimo popieriumi išklotą formą, kuri turėtų būti
aukštesniais kraštais, kadangi pyragas, galima sakyti verda savo
sultyse – margarine :). Kepam orkaitėje, įkaitintoje iki 200 laipsnių
temperatūros apie 1 val. Vėliau temperatūrą sumažiname iki 180
laipsnių ir kepame dar apie 30 min. Kepant viršų vis palaistome
ištekėjusiu margarinu. Iškepusį neskubam traukti iš formos, nes dalis
ištekėjusio margarino sėkmingai susigeria atgal. Viršų galima
pabarstyti cukraus pudra. Skanaus!

Recepto istorija:
Pirma reakcija, kuomet draugai ir artimieji paragauja pyrago, yra
prašymas atpjauti dar gabaliuką. Bet smagiau stebėti jų ištįsusius
veidus, kai būna informuoti, kad pyragas ruošiamas ir kepamas 4 – 5
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val. :). Todėl ir mėgaujamės juo tik kartą ar du per metus, kai visi
susirenkame prie bendro stalo svarbiomis mums dienomis.
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Kriaušių pyragas

Ingredientai:
kiaušiniai 3 vnt
grietinės 200 g
cukraus 150 g
miltų 200 g
kepimo miltelių 1,5 šaukštelio
didelių kriaušių 2 vnt
margarino VILNIUS kepiniams 50 g

Paruošimas:
Suplakite kiaušinius su cukrumi, grietine ir margarinu.

Įberkite miltų, kepimo miltelių ir gerai išmaišykite.

Kriaušes nulupkite, išvalykite ir supjaustykite išilgai skiltelėmis.

Dalį tešlos supilkite į paruoštą kepimo formą. Ant viršaus sudėkite
kriaušes ir užpilkite likusios tešlos.

Kepkite orkaitėje iki 180 C apie 30 min.

Pabarstykite cukraus pudra. Skanaus :)



Desertai Pyragai

Havajų pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Cukrus 300 g
Konservuoti ananasai 1 vnt.
Kepimo milteliai 2 arbat. šaukštel.
Miltai 2 stikl.
Margarinas (kremui) 100 g
Cukrus 150 arbat. šaukštel.
Lydytas sūrelis 185 g
Esencija arba brendis pagal skonį

Paruošimas:
Kiaušiniai plakami su cukrumi, kol pabąlą, supilamas išlydytas
margarinas VILNIUS kepiniams, dar plakama keletą minučių. Išsijojami
miltai su kepimo milteliais, išmaišoma. Sudedami supjaustyti ananasai.
Tešla sudedama į kepimo skardą ir kepama apie 45-60 min.
priklausomai nuo skardos aukščio. Kol kepa pyragas, verdame kremą.
Margarinas išlydomas vandens vonelėje (puodas statomas į kitą puodą
su vandeniu), supilamas cukrus ir lydytas sūrelis, kaitinama, kol
kremas sutirštėja. Įpilama migdolų esencijos arba brendžio. Šiltas
pyragas aptepamas kremu ir papuošiamas.

Recepto istorija:
Šis kepinys ypatingas tuo, kad yra labai paprastas, bet neprastas.
Puikus kremo skonis. Šis receptas pas mane atkeliavo iš dukros
draugės. Aš jį šiek tiek pakeičiau ir gavosi nuostabus pyragas. Tinka
vaišinti ir namiškius ir draugus ir svečius.
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Prancūziškas pyragas

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 150 g
cukraus pudros 120 g
kiaušinis 1 vnt.
kiaušinių tryniai 3 vnt.
miltų 140 g

Paruošimas:
Ištirpintą margariną suplakame su cukraus pudra, kiaušiniu ir kiaušinių
tryniais. Supilame miltus ir viską gerai išmaišome. Paįvairinimui galima
dėti riešutų arba uogų.

Tešlą supilame į margarinu išteptą ir miltais pabarstytą kepimo formą
ir paliekame šaldytuve per naktį.

Kepame 180 laipsnių temperatūroje apie 40 min.
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Pyragas su ananasais ir kokosais

Ingredientai:
Tešlai:
miltų 350 g
kepimo miltelių 10 g
cukraus 180 g
kiaušiniai 5 vnt
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
ananasų sulčių 150 ml
Įdarui:
margarino VILNIUS kepiniams 120g g
miltų 150 g
cukraus 80 g
druskos 1 žiupsnelis
kokoso drožlių 110 g
Konservuotų ananasų

Paruošimas:
Sumaišome visus tešlai skirtus ingredientus ir tešlą supilame į kepimo
formą. Ant viršaus išdėliojama ananasai. Tada padarome kremą, viską
sumaišome ir užpilame ant ananasų, galima dar vieną sluoksnį dėti
ananasų, kas mėgsta, tiesiog pirštus apsilaižys.

Kepame 180 laipsnių apie 30 minučių.
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Obuolinis gardėsis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g
Miltai 2 stikl.
Cukrus 2 stikl.
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Obuoliai 5 vnt.
Cinamonas 1 arbat. šaukštel.
Cukraus pudra 2 arbat. šaukštel.
Kiaušinio trynys 1 vnt.

Paruošimas:
Miltus, kiaušinio trynį, 1/2 stiklinės cukraus, ištirpintą margariną
VILNIUS kepiniams, kepimo miltelius suminkyti į tešlą. Tešlą laikyti
šaltai apie 30 min. Atšaldytą tešlą padalyti į dvi dalis, viena dalimi
iškloti kepimo formą, ant jos sudėti sluoksnį obuolių skiltelių, juos
apibarstyti cukrumi ir cinamonu. Vėl dėti sluoksnį obuolių, apibarstyti
cukrumi ir cinamonu. Likusią tešlos dalį sutrupinti ant obuolių viršaus,
turi pasidengti tolygiai. Gražiai sujungti ir kepti. Iškeptą pyragą
papuošti cukraus pudra. Skanaus.

Recepto istorija:
Šis kepinys ypatingas tuo, kad labai greitai paruošiamas. Tešlos galima
pasiruošti daugiau, užsišaldyti ir užklydus netikėtiems svečiams ar
šeimos nariams užsinorėjus "kažko saldaus", galima greitai paruošti
gardėsį prie kavos ar arbatos. Pabandykite, nesigailėsite.
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Jogurtinis pyragas su rabarbarais

Ingredientai:
jogurto 200 ml
miltų 260 g
cukraus 200 g
kepimo miltelių 1,5 šaukštelio
kiaušiniai 3 vnt.
margarino VILNIUS kepiniams 200 ml
rabarbarų 400 g

Paruošimas:
Sumaišykite miltus su kitais sausais produktais. Margariną ištirpiname
ir sumaišome su išplaktais kiaušiniais ir jogurtu. Tada sausus
ingredientus sumaišome su skystų ingredientų mišiniu. Sumaišome iki
vientisos masės. Supilame į kepimo indą ir išdėliojame supjaustytus
rabarbarus.

Kepame 180 C laipsnių temperatūroje apie 40 - 45 minutes. Iškepusį
pyragą apibarstome cukraus pudra.
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Braškių pyragas Pegasas

Ingredientai:
kiaušiniai 4 vnt.
braškių 500 g
miltų 400 g
grietinė 100 g
margarino VILNIUS kepiniams 250 g
cukraus 250 g
sodos 0,5 šaukštelio

Paruošimas:
Kiaušinius išsukame su 100 g cukraus. Įmaišome margariną, sodą,
miltus. Tešlą išminkome.

Kepimo indo dugną išklojame tešla. Šiek tiek tešlos pasiliekame ir
pyrago viršui.

Ant tešlos sudedame nuplautas braškes.

Grietinę išplakame su likusiu (150 g) cukrumi ir sudedame ant braškių.
Pyrago viršų padengiame likusia tešla.

Kepame iki 190 laipsnių orkaitėje apie 1 valandą.
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Avietinis pyragas

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 120 g
cukraus 185 g
kiaušiniai 3 vnt.
miltų 200 g
kepimo miltelių 1 šaukštelis
grietinės 18% 250 g
šaldytų aviečių 250 g
miltinio cukraus

Paruošimas:
Trynius atskirk nuo baltymų ir ištrink su cukrumi. Supilk išlydytą
margariną ir grietinę, vėl išmaišyk. Miltus su kepimo milteliais suberk į
masę ir atsargiai išmaišyk. Galiausiai supilk išplaktus baltymus iki putų.
Gautą vientisą masę supilk į kepimo formą, išteptą riebalais. Ant tešlos
vidurio supilk atitirpintas uogas.

Kepk 180 C laipsnių orkaitėje apie 45 minutes. Iškepusį pyragą
apibarstyk cukraus pudra.
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Saldi varškės pagunda

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Miltai 200 g
Kepimo milteliai truputis
Kiaušiniai 3 vnt.
Cukrus 180 g
Vanilinis cukrus truputis
Varškė (liesa) 400 g
Uogienė 5 valg. šaukšt.

Paruošimas:
2 kiaušinius išplakti su stikline cukraus. Sudėti margariną VILNIUS
kepiniams, su miltais išmaišytus kepimo miltelius ir išminkyti. Pusę
tešlos iškočioti, subadyti ir kepti margarinu išteptoje ir džiūvėsiais
apibarstytoje formoje, 200 laipsnių temperatūroje. Varškę ištrinti su
likusiu cukrumi (20 g.), vaniliniu cukrumi ir kiaušinio tryniu. Ant iškepto
pyrago pagrindo dėti varškę ir užpilti uogiene. Užkloti likusia iškočiota
tešla, subadyti ir patepti plaktu kiaušinio baltymu. Kepti orkaitėje 30
min.

Recepto istorija:
Šiuo pyragu mėgstu nudžiuginti savo draugą, mums jis skaniausias ką
tik iš orkaitės, su stikline pieno.
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Obuoliukų fiesta

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
abuoliai rūgštūs 10 vnt.
miltu 2 stikl.
cukraus 2 stikl.
manų kruopos 2 stikl.
cinamono 2 arbat. šaukštel.
varskes 100 g

Paruošimas:
Nulupti obuolius ir supjaustyti nedidaliais gabaleliais.Sumaisyti i inda
miltus,cukru ir manu kruopas.Padalinti mase i dvi dalis.Pirmaja dali
supilti i kepimo forma,toliau suberti obuolius ir uzbarstyti
cinamonu,pabarstyti varskes ant obuoliu.Procesa baigiame uzpildami
likusiu miltu misiniu.Margarina supjaustyti mazais gabaliukais ir
padelioti ant pyrago virsaus salia vieno kito.Kepame 200 C
temperaturoja 30 min, po to ijungiame vejeli,kad paskrustu virsus 15
min. 180 C temperaturoje.Valgyti tada,kada atvesta ir susislegsta,nes
pradzioje buna trapus.Neimanoma supjaustyti.

Recepto istorija:
Sis kepinys ypatingas tuo,kad mazai ingredientu ir labai paprasta ji
pasigaminti.Atkeliavo jis is bendradarbiu,kurios pasidalino juo,bet as ji
dar patobulinau.Megstu juo pavaisinti svecius ir savo mociute,kuria
greit aplankysiu.



Desertai Pyragai

Greitukas

Ingredientai:
kiaušiniai 2 vnt.
miltų 2 stiklinės
cukraus 1 stiklinė
kepimo miltelių 1,5 šaukštelio
grietinės 3/4 stiklinės
margarino VILNIUS kepiniams 1/2 stiklinės
vaisių arba uogų

Paruošimas:
Miltus, kiaušinius, cukrų, kepimo miltelius, grietinę, margariną
išmaišyti elektriniu plakikliu. Gautą masę išpilti į formą. Pabarstyti
vaisių.

Įdeti į 180 laipsnių orkaitę 25min. (ypač skanu su braškėmis).
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Kokosinis pyragas

Ingredientai:
pieno 1 stiklinė
cukraus 165 g
kiaušiniai 2 vnt.
kokoso drožlių 70 g
margarino VILNIUS kepiniams 50 g
miltų 160 g
kepimo miltelių 1 a.š.
riešutų 50 g

Paruošimas:
Miltus išsijojame su kepimo milteliais.

Suplakame kiaušinius, cukrų ir patirpusį margariną.

Supilame miltus, pieną, riešutus ir kokoso drožles. Viską gerai
išmaišome.

Kepimo formą išklojame popieriumi, patepame margarinu ir
pabarstome miltais. Supilame tešlą ir kepame apie 55 min. orkaitėje.
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Ricotta šokoladinis pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 3 valg. šaukšt.
Pieniškas šokoladas 2 stikl.
Sausainiai 1,5 stikl.
Riešutai 1 stikl.
Cukrus 1,2 stikl.
Ricotta sūris 225 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Grietinė 4 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Sumaišyti 1/3 stiklinės šokolado, sutrupintus sausainius, 3/4 stiklinės
(maltų) riešutų, 2 šaukštus cukraus ir ištirpintą margariną VILNIUS
kepiniams. Sudėti į kepimo formą bei gerai prispausti prie dugno. Kepti
150 laipsnių temp. orkaitėje 15 min., ataušinti. Dubenyje ištrinti ricotta
sūrį. Trinant po truputį pilti likusį cukrų, plaktus kiaušinius ir, jeigu
norima, porą šaukštų mėgstamo likerio. Gerai išmaišius į masę suberti
1 stiklinę šokolado ir vėl gerai išmaišyti. Supilti į formą ant atvėsusios
prieš tai iškeptos masės. Kepti orkaitėje 175 laipsnių temp. orkaitėje 1
val. Išėmus iš orkaitės leisti visiškai ataušti. Virš indo su karštu
vandeniu ištirpintį likusį šokoladą. Sumaišyti su grietine ir, jeigu norite,
su šaukštu mėgstamo likerio. Šia mase padengti atvėsusį pyragą ir
apdėlioti likusiais (ne maltais) riešutais. Skanaus!

Recepto istorija:
Šis pyragas išsiskiria savo sotumu, rafinuotu bei švelniu skoniu ir
neapsakomai gardžiu kvapu. Desertas į mano receptų knygą atkeliavo
iš interneto, kai vieną niūrų vakarą labai norėjosi surasti ir pasigaminti
kažką nuotaikai pakelti. Mėgstu šį pyragą gaminti ir vietoje torto.
Puikus receptas artėjančioms šventėms!



Desertai Pyragai

Apelsinų pyragas

Ingredientai:
varškės 500 g
cukraus 3 v.š.
sodos 1 a.š.
apelsinas 1 vnt.
manų kruopų 3 v.š.
kiaušinis 1 vnt.
margarino VILNIUS kepiniams 2-3 v.š.
grietinės 3 v.š.
Cinamono ar vanilės skonio

Paruošimas:
Apelsiną nulupame; supjaustome ir apelsiną, ir žieveles sutarkuojame
arba smulkiai supjaustome. Užpilame cukrumi ir paliekame 20 minučių.

Po to įmaišome kiaušinį, sodą, grietinę, manų kruopas, varškę,
margariną (ištirpintą), cinamoną.

Supilame į kepimo formą ir kepame 220 C orkaitėje, kol gražiai
paruduos (25-30 min.)



Desertai Pyragai

Vyšnių ir mandarinų pyragas

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 70 g
mineralinio vandens (gazuoto) 1 v.š.
kiaušiniai 4 vnt.
cukraus 2 šaukštai
vanilės 1 pakelis
miltų 4 šaukštai
kepimo miltelių 1 šaukštelis
vyšnių be kauliukų 200 g
mandarinai 2 vnt.

Paruošimas:
Margariną (kambario temperatūros) sutriname su cukrumi ir gerai
išsukame. Supilame išplaktus kiaušinius, supilame mineralinį, vanilę,
miltus, kepimo miltelius ir gerai išmaišome.

Įmaišome vyšnias. Supilame pyragą į kepimo formą ir ant viršaus
sudėliojame mandarinų skilteles.

Kepame 180 laipsnių orkaitėje maždaug 40-50 min.



Desertai Pyragai

Citrininis pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 300 g
Karštas vanduo 0,5 stikl.
Mielės 30 g
Miltai ~ 15 valg. šaukšt.
Citrinos 4 vnt.
Cukrus 1,5 stikl.

Paruošimas:
Margariną VILNIUS kepiniams reikia susmulkinti gabaliukais, užpilti
karštu vandeniu ir palaukti, kol ištirps. Atskirai sumaišyti mieles su
šaukšteliu cukraus. Supilti mieles į margarino masę ir tada dėti miltus.
Jų reikia tiek (aš dedu ~ 15 šaukštų), kad tešla neliptų prie rankų.
Citrinas (su žievelėmis) susmulkinam. Aš smulkinu su sulčiaspaude:
išspaudžiu sultis ir sumaišau jas su tirščiais. Supilame cukrų ir
išmaišome. Tada tešlą reikia padalinti į 2 dalis. Iškočiojame 2 lakštus. Į
formą (aš visada įkloju sviestinio popieriaus) dedame vieną lakštą,
subadome šakute. Tada supilam citrinų masę. Ant viršaus dedam antrą
lakštą ir taip pat subadome šakute. Kepti 45 min., 200 laipsnių
temperatūroje. Skanaus.

Recepto istorija:
Šis pyragas nustebina visus: vieni nustemba valgydami, nes pyragas
gaivus, ne saldus ir turintis citrinų rūgštumo-kartumo prieskonį, o kiti -
kai pamato receptą, klausdami: " kur kiaušiniai?", "tik tiek produktų?"
:). Jeigu norite, kad pyragas būtų saldesnis, reikia dėti daugiau cukraus
į citrinų masę.



Desertai Pyragai

Trupininis varškės pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Cukrus 200 g
Grietinėlė 150 ml
Kakava 2 valg. šaukšt.
Kiaušiniai 4 vnt.
Kiaušinis varškei 1 vnt.
Krakmolas 1 arbat. šaukštel.
Miltai 300 g
Varškė 500 g

Paruošimas:
Margariną VILNIUS kepiniams išlydome, išplakame su cukrumi,
mušame kiaušinį. Suberiame miltus, kakavą ir masę gerai išmaišome.
Gautą tešlą dalijame į dvi dalis, suvyniojame į maistinę plėvelę ir
dedame į šaldiklį. Tuo tarpu paruošiame įdarą: varškę su grietinėle
sumaišome, sudedame krakmolą. Atskirai išplakame kiaušinius su
cukrumi ir pilame į varškės masę. Į kepimo formą tarkuojame vieną
tešlos gabalą. Ant viršaus pilame varškės įdarą, o ant viršaus
tarkuojame antrąją tešlą. Kepame 180 laipsnių orkaitėje, maždaug 45
minutes. Skanaus!

Recepto istorija:
Esu išbandžiusi daug varškės pyragų receptų, tačiau šis man labiausiai
patiko, nes yra lengvai pagaminamas ir skanus.



Desertai Pyragai

Ypatingasis varškės pyragaitis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Aguonos 4 arbat. šaukštel.
Citrina 1 vnt.
Cukrus 200 g
Džiūvėsėliai 160 g
Grietinė 250 g
Kiaušiniai 4 vnt.
Vanilinis cukrus 2 arbat. šaukštel.
Varškė 900 g

Paruošimas:
Pirma paruošime varškę: ją sudedame į dubenį, įmušame kiaušinius,
cukrų, aguonas, vanilinį cukrų, įspaudžiame truputį citrinos sulčių ir
nutarkuojame nedaug citrinos žievelės. Viską išmaišome, kad varškė
būtų be gumuliukų. Padarome pagrindą: lydytą margariną VILNIUS
kepiniams sumaišome su smulkiais džiūvėsėliais. Šia mase
padengiame kepimo formą, ant jos supilame varškės masę ir vėl viską
kepame 40 minučių, 180 laipsnių orkaitėje. Išėmus iš orkaitės, ant
iškepto apkepo užtepame grietinę, sumaišytą su trupučiu cukraus ir
vanilinio cukraus. Įdedame į orkaitę ir dar pakepame apie 10 minučių,
kol gražiai pagels. Tad skanaus!

Recepto istorija:
Kažkada atsitiktinai radau šį puikų receptą. Nusprendžiau jį išbandyti ir
tikrai nenusivyliau. Kai tik netikėtai užklumpa svečiai, jį iškepu.
Pabandykite ir jūs.



Desertai Pyragai

Obuolių vyniotinis

Ingredientai:
obuolių 600 g
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
varškės 100 g
miltų 1 stiklinė
cukraus žiupsnelis
druskos žiupsnelis
kiaušinio (aptepimui) 1 vnt.

Paruošimas:
Nulupame obuolius ir supjaustome plonais gabalėliais. Ištriname
minkštą margariną su varške, druska ir miltais.

Padaliname tešlą į 2 dalis ir paliekame 3 val. šaldytuve.

Po to iškočiojame abi dalis tešlos, ant viršaus sudedame obuolius,
pabarstome cukrumi ir susukame. Aptepame kiaušiniu ir dedame kepti,
180 laipsnių temperatūroje, kol iškeps tešla. Galima pabarstyti cukraus
pudra.



Desertai Pyragai

Citrinų - riešutų pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams istepti ke arbat. šaukštel.
Cukrus 200 g
Sviestas 200 g
Vanilinis cukrus 1 arbat. šaukštel.
Druska truputis
Riešutai 2 sauja
Kiaušiniai 4 arbat. šaukštel.
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Brendis 2 valg. šaukšt.
Citrina 1/2 vnt.
Miltai 1 stikl.

Paruošimas:
Ištirpinti sviestą. Cukrų, vanilinį cukrų ir druską gerai išmaišyti mikseriu.
Dedame riešutus (2 saujos), išplaktus kiaušinius, kepimo miltelius,
įpilame brendžio, pusę citrinos, įtarkuojame arba išspaudžiame sultis.
Gerai išplakti mikseriu. Miltus berti per sietelį arba viską plakti mikseriu
taip, kad neatsirastų gumulėlių. Orkaitę įkaitinti. Kepimo formą ištepti
margarinu VILNIUS kepiniams. Pyragą kepti 160-170 laipsnių
temperatūroje. Kepimo laikas 50-55 min.

Recepto istorija:
Labai paprasta ir skanu. Mėgstu nustebinti šiuo pyragu draugus ir
artimuosius. Pabandykite, tikrai nenusivilsite. Skanaus.



Desertai Pyragai

Slyvų ir migdolų pyragas

Ingredientai:
kiaušinių 3 vnt.
cukraus 3 šaukštai
miltų 1 šaukštas
kepimo miltelių 1 šaukštelis
lydyto margarino VILNIUS kepiniams 100 g
druskos žiupsnelis
slyvų 200 g
kapotų migdolų 1 šaukštas

Paruošimas:
1. Sumaišykite kiaušinius su margarinu.

2. Sumaišykite miltus su druska, cukrumi ir kepimo milteliais.

3. Sumaišykite miltų masę su kiaušinių mase (1 su 2)

4. Slyvas supjaustykite kubeliais ir sumaišykite su riešutais. Supilkite į
tešlą ir išmaišykite.

5. Riebalais išteptą kepimo formą užpildykite tešla.

6. Kepkite 50-60 minučių 175 °C temperatūroje.



Desertai Pyragai

Manų pyragas su braškėmis

Ingredientai:
manų kruopų 2 stiklinės
pasukų ar jogurto 2 stiklinės
lydyto margarino VILNIUS kepiniams 80 g
kiaušinio 1 šaukštelis
sodos 1 lygus šaukštelis
miltų 3 šaukštai
cukraus 1 stiklinė
druskos žiupsnelis
braškių 150 g

Paruošimas:
Kiaušinį išplakame su cukrumi.

Sumaišome su margarinu ir jogurtu ar pasukomis.

Suberiame sodą, druską, manų kruopas, miltus. Išmaišome iki vientisos
masės.

Supilame tešlą į kepimo formą ir kepame 170 laipsnių orkaitėje apie 50
minučių.

Pyragą patiekite su trintomis braškėmis.



Desertai Pyragai

Šokoladinis pyragas Liepsna

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 175 g
cukraus 1.5 stiklinės
kiaušinių 3 vnt.
miltų 1.5 stiklinės
kepimo miltelių 2.25 šaukštelio
kakavos 3 šaukštai
pieno 1.25 stiklinės

Paruošimas:
Margariną išsukame su cukrumi iki purumo. Maišant lėtai įplakame
kiaušinius. Sumaišome miltus, kepimo miltelius ir kakavą. Pakaitomis
pilame sausus ingredientus ir pieną, nuolat maišant. Tešlą supilame į
kepimo indą, išteptą margarinu.

Kepame 55 minutes orkaitėje, įkaitintoje iki 180 laipsnių.

Iškepusį apliejame tirpintu šokoladu ir papuošiame avietėmis.



Desertai Pyragai

Kalėdinė "medžio šaka"

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Kiaušinių tryniai 3 vnt.
Karštas vanduo 1 valg. šaukšt.
Cukrus 50 g
Vanilinis cukrus 15 g
Krakmolas 15 g
Cukrus 200 g
Vanduo 4 valg. šaukšt.
Tryniai 4 vnt.
Smulkinto šokolado 50 g
Kakava 30 g

Paruošimas:
Sulaistymui: 125 ml šviežio apelsnino sulčių; 75 g cukraus. Galima įpilti
šiek tiek kvapios esencijos, smulkintų riešutų. Gaminimas: Dubenyje iki
purios masės su cukrumi išsukami kiaušiniai ir tryniai, suberiamas
cukrus ir vanilinis cukrus, įpilamas karštas vanduo. Miltai ir krakmolas
sumaišomas ir įsijojamas į kiaušinių plakinį. Tešlą pilame nestoru
sluoksniu ant skardos, išklotos sviestiniu kepimo popieriumi. Kepti iki
200 – 220laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 10min. Iškepusį biskvitą
išverčiame ant cukrumi pabarstytos drobelės, rankšluostuko. Atsargai
nuimti popierių, jei prilipęs, pašlakstyti šaltu vandeniu. Biskvitą
sulaistomas pasaldintomis apelsninų sultimis (sultys paverdamos su
cukrumi). Pagaminame kremą: cukrų pavirinti su vandeniu ir
atvėsiname. Atskirai išsukami tryniai, į juos įmaišomas atvėsiąs
cukraus sirupas, margarinas (kambario temperatūros), smulkintas
šokoladas, kakava. Viskas gerai išmaišoma. Kremas padalinamas į dvi
dalis. Viena ištepamas biskvitas, kita susukus vyniotinį – jo viršus. Su
šakute suformuojamos medžio rievės, puošiama saldumynais pagal
fantaziją. Štai ir viskas, truputį palaukiama kol biskvitas permirks ir
galima ragauti. Labai tinka prie arbatos ar kavos. Skanaus !

Recepto istorija:
Puikus vyniotinis, tiks pavaišinti netikėtiems svečiams, pavadinimas
intriguoja, išvaizda pamasina, o skonis užburia :)



Desertai Pyragai

Varskinis trupiniuotis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250 g
Ekstra miltai 3 stikl.
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Cukrus 2/3 stikl.
Varškė 200 g
Vanilinis cukrus 0,5 arbat. šaukštel.
Cukrus 2 valg. šaukšt.
Razinos 100 g
Kiaušinis 1 vnt.

Paruošimas:
Margariną suminkome su cukrumi, tada su miltais sumaišytais su
kepimo milteliais. Gautą masę padedame į šaldytuvą 1 valandai.
Varškę išsukame su kiaušiniu, vaniliniu cukrumi, cukrumi ir razinomis.
Atšaldytą masę padaliname į 2 dalis. Vieną dalį su burokine tarka
sutarkuojame į kepimo formą, tada ant viršaus tolygiai paskirstome
varškės masę ir sutarkuojame likusią masę. Kepame įkatintoje
orkaitėje iki 190 laipsnių 1 valandą. Skanaus :) Pastabos. Miltus galima
rinktis ir paprastus, tačiau su ekstra miltais trupiniotis tampa dar
labiau trupantis :) Varškė gali būti ir be razinų, jei jų nemėgstate :).

Recepto istorija:
Šis kepinys ypatingas tuo, kad yra ypatingi paprastas ir į mano receptų
knygelę atkeliavo, nes labai mėgstu trupininius pyragus ir labai mėgstu
paprastus ir nesudėtingus kepinius. Kadangi jis toks paprastas labai
nesudėtinga nustebinti ir pradžiuginti juo savo artimuosius.



Desertai Pyragai

Modernus

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250 g
Kiaušiniai 4 vnt.
Miltai 500 g
Obuolienė 200 g
Pyrago džiūvėsiai arbat. šaukštel.
Kakava 2 valg. šaukšt.
Smulkus cukrus 4 valg. šaukšt.
Soda 1 arbat. šaukštel.
Cukraus pudra 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Miltai sumaišomi su soda ir išmaišomi su margarinu VILNIUS kepiniams
bei kiaušinių tryniais. Tešla padalijama į 3 gabalus. Į vieną iš jų
pridedama kakavos ir išminkoma. Kitas gabalas iškočiojamas ir
įtiesiamas į margarinu išteptą ir pyrago džiuvėsėliais pabarstytą formą.
Aptepamas obuoliene. Ant košės uždedama tešla ir kakava.Baltymai su
cukrumi kietai išplakami,uždedami ant antro gabalo tešlos. 3 gabalas
tešlos uždedamas ant baltymų. Kepama orkaitėje apie 1 val. Pyragą
apibarstome cukrumi.

Recepto istorija:
Pyragas mano patobulintas.



Desertai Pyragai

Vyšnių pyragas

Ingredientai:
miltų 1 stiklinė
pieno 1/4 stiklinės
cukraus 2/3 stiklinės
margarino VILNIUS kepiniams 6 šaukštai
kiaušinio 1 kiaušinis
vyšnių 1 stiklinė
kepimo miltelių 1 šaukštelis
vanilinio cukraus 1 šaukštelis

Paruošimas:
Sumaišyti miltus, kepimo miltelius. Atskirai sumaišyti pieną ir vanilinį
cukrų.

Mikserių suplakti cukrų su margarinu. Įmuškite kiaušinį ir vėl suplakite.
Į gautą masę paeiliui sudėkite pieną ir miltus. Suplakti.

Paskirstyti tešlą tolygiai kepimo skardoje bei sudėkite vyšnias. Kepame
vidutinio karštumo orkaitėje apie 30-40 min.



Desertai Pyragai

Ypatingas varškės pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250 g
Cukrus 200 g
Kakava 2 valg. šaukšt.
Miltai 250 g
kepimo milteliai 10 g
Varškė 600 g
Kiaušiniai 4 g
Cukrus 200 g
krakmolas 40 g

Paruošimas:
Minkštą margariną ištriname, įmaišome cukrų, kakavą ir gerai
išsukame. Tada įmaišome miltus ir kepimo miltelius. Sumaišome tesla
ir užšaldome. Įdarui varškę išsukame su kiaušinių tryniais, išplaktais su
cukrumi. Tada įmaišome krakmolą. Pabaigoje įmaišome iki putų
išplaktus baltymus. I skardą tarkuojame atšaldytos tešlos sluoksnį, po
to dedame varškes įdarą ir dar truputį šaldytos tešlos užtarkuojame
ant viršaus. Kepti 170 laipsniu temperatūroje apie 45 min.

Recepto istorija:
Neatsimenu, iš kur išmokau kepti šį pyragą, bet skanesnio varškės
pyrago tikrai neteko ragauti. Kepu jį, kai laukiu svečių, ar pati ruošiuosi
į svečius, o mano draugės užsako jį savo ypatingomis progomis. Šis
pyragas tikrai papuoš bet kurį vaišių stalą. Paragaukite ir jūs :)



Desertai Pyragai

Obuolių pyragas "Niam-niam"

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250 g
"Karališki" miltai 2,5 stikl.
Grietinė 35 proc.riebumo 100 g
Kiaušinis plakiniui 1 vnt.
Vidutinio dydžio obuoliai 8 vnt.
Cukrus 0,5 stikl.
Vanilinis cukrus 0,5 arbat. šaukštel.
Cinamonas 0,5 arbat. šaukštel.
Citrina 0,5 gab.
Cukrus 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Atšaldytą, kietą margariną "Vilnius kepiniams" tarkuoti burokine tarka
nuolat pabarstant tik 2 stikl. "Karališkais" miltais. Miltų 50 g. palikti
kočiojimui. 100 g. riebios grietinės sumaišyti su ~100 ml virinto šalto
vandens ir supilti į tarkuotą margariną. Suminkyti tešlą, padalinti į dvi
dalis, padėti į šaldytuvą 2-3 val., kad sušaltų (laikyti šaldytuve galima
2-3 paras, jeigu reikia kitam kartui). Obuolius nuplauti, padalinti į 4
obuolio dalis, išimti sėklalizdžius, nulupti odelę, supjaustyti plonomis
juostelėmis, užpilti ~0,5 stikl. cukraus, vaniliniu cukrumi, pašlakstyti
citrinos sultimis ir išmaišyti. Kepimo skardą uždengti kepimo
popieriumi. Vieną dalį atšaldytos tešlos iškočioti plonai, apie 0,5 cm,
padėti į skardą, užpilti paruoštais obuoliais ir iškočiojus antrą
atšaldytos tešlos dalį, uždengti obuolius. Kiaušinį išplakti su cukrumi ir
cinamonu, plakiniu patepti pyragą. Kepti +180-200 laipsnių orkaitėje
maždaug 40-50 min., kol paruduos (geriau lėčiau, mažesniame
karštyje, kad nepridegtų). Skanaus!

Recepto istorija:
Labai norėjau kažką ypatingai skanaus pasigaminti su obuoliais, kurių
rudenį visuomet daug turiu. Keptų obuolių mano šeima nemėgsta, o
štai šiame obuolių pyrage jie tampa tokiais skaniais, tikrais
"niam-niam". Tik iškepu, dar karštą pyragą šeimyna "sutvarko" ir prašo
dar. Esu sukūrusi daug paprastų receptų, kurių nuolat prašo mano
draugai, bendradarbiai. Daug receptų esu perdariusi pagal save,
patobulinusi. Kaip vieną iš mano receptų kolekcijos, siūlau šį pyragą
pabandyti išsikepti ir paskanauti su šilta žolelių arbata žvarbią rudens
dieną. Jis genialiai paprastas! Tikrai bus "niam-niam". Nijolė.



Desertai Pyragai

Kalėdinis pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 450 g
Cukrus 400 g
Kiaušiniai 9 vnt.
Kepimo milteliai 2 arbat. šaukštel.
Apelsino sultys 1 vnt.
Citrinos sultys 1 vnt.
Miltai 4 stikl.
Razinos 900 g
Datulės 200 g
Figos 200 g
Migdolai 220 g
Citrinų žievelių 250 g
Džiovintų vyšnių 250 g
Džiovintų juod serbentų ar spanguolių 900 g

Paruošimas:
450g margarino,400g rudojo cukraus,9 kiaušinių, 2 šaukštelių kepimo
miltelių, 1 apelsino sulčių,1 citrinos sulčių',4 stiklinių miltų - Iš visu
produktu sumaišome tešlą. Po to džiovintus vaisius sudėti į tešlą.
Paruoštą masę dėti į pergamentiniu popieriumi išklotą skardą ir kepti
apie 2 val 140 laipsnių orkaitėje. Iškepusį atvėsinti ir suvynioti į foliją ir
padėti kuo toliau nuo norinčių nulaužti kampelį . Laikyti šaldytuve arba
spintelėje , o kiekvieną savaitę palaistyti brendžiu ( jei šeimoje jau nėra
mažamečių vaikų), kad brinktų kepinyje vaisiai. Laikyti iki Kalėdų.

Recepto istorija:
Šį kepinį kepiau , todėl kad mano geriausia draugė vis paskambinusi
pasakoja kaip ji jau išsikepusi kalėdinį pyragą jau baigia išragauti
nesulaukusi Kalėdų ir man pažadėjo duoti gabalėlį , nes aš tikrai
saviškio neprapjausiu kol nebus galima...na aišku galima visada , bet
manau maniškis mūsų šeimyną savo išlaikytu skoniu nustebins Kalėdų
švenčių dienomis.



Desertai Pyragai

Trupininis obuolių pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 180 g
Kvietinių miltų 300 g
Cukraus 150 g
Kiaušinio 1 vnt.
Kepimo miltelių 1 valg. šaukšt.
Obuolių 5 vnt.

Paruošimas:
Pirmiausia ištirpinkite margarina, sudeti cukru, kiausini. Gautą masę
gerai išsukite. Ideti sauksteli sodos, sudeti miltus.Viska gerai isminkyti.
Paruosta tesla valandai deti i saldymo kamera. Pasiruosti obuolius:
nulupti, supjaustyti skiltelemis, apibarstyti cukrumi ir cinamonu. Tesla
iskocioti, deti i kepimo forma, sudeti obuolius, ant virsaus uztarkuoti
burokine tarka truputeli teslos ir kepti 200 C orkaiteje apie 60 min.
Skanaus.

Recepto istorija:
-



Desertai Pyragai

Itališkas varškės apkepas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g
Varškė 500 g
Manų kruopos 500 g
Kiaušiniai 5 vnt.
Cukraus pudra 350 g
Kepimo miteliai 11 g
Apelsinų sultys 3 valg. šaukšt.
Migdolai(smilkinti) 50 g
Karštas vanduo 125 ml

Paruošimas:
Minkštą sviestą ištrinkite su 200g cukraus pudros. Po vieną imaišykite
kiaušinius, po to varškę ir gerai išmaišykite. Manų kruopas sumaišykite
su kepimo milteliais ir po šaukštą įmaišykite i varškės masę. Kepimo
formą ištepkite sviestu ir sudėję masę kepkite 180C temp. orkaitėje
45min. Į lukusią cukraus pudrą įpilkite 125ml karšto vandens, apelsinų
sultis ir pavirkite 3min ant silpnos ugnies. Iškepusį apkepą iškart
apliekite išvirtu sirupu ir apibarstykite smulkintais migdolais.

Recepto istorija:
Šį receptą radau vartydama senus laikraščius ir nusprendžiau
pabandyti. Rezultatas iš ties nustebino, nes apkepas itin purus,
lengvas ir sotus, o aromatas pasakiškas. Kadangi šio gardaus patiekalo
išeina ganėtinai daug, tasi puiki proga juo pavaišinti artimuosius ir
draugus. Varškės apkepas tiks ir kasdieniam stalui ir per šventes.
Skanaus :)



Desertai Pyragai

Pyragas, kuris tikrai suartina

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 120 g
Kiaušiniai 6 vnt.
Miltai - Ekstra 300 g
Cukrus 300 g
Pienas 80 g
Varškės masei - varškė 200 g
Cukrus 100 g
Grietinėlė arba grietinė 100 g
Kiaušinis 1 vnt.
Krakmolas 1 valg. šaukšt.
Vanilinis cukrus 1 valg. šaukšt.
Aptepui - Rudasis cukrus 150 g
Kokoso drožlės 100 g
Migdolų plokštelės 70 g
Džiovintos spanguolės 1 sauja
Margarinas Vilnius kepiniams 100 g
Pienas 50 g
Migdolų esencija pagal skonį

Paruošimas:
Tešlos gaminimas Kiaušinius gerai išplakame su cukrumi, supilame
pieną ir ištirpintą margariną ir dar paplakame keletą min. Išsijojame
miltus sumaišytus su kepimo milteliais ir masę gerai išmaišome. Tešlą
supilame į kepimo skardą ar torto formą. Toliau gaminame varškės
masę. Varškę išplakame su kiaušiniu , cukrumi ir grietinėle iki varškės
sūrelio masės. Išsijojame krakmolą , išmaišome ir varškės vasę
sudedame ant tešlos. Pyragą kepame 180 laipsnių temperatūroje apie
30 min.(priklausomai nuo pyrago skardelės aukščio ). Kol pyragas kepa
gaminame užtepą. Išlydome margariną, supilame rudąjį cukrų(galima
ir paprastą cukrų naudoti), pieną ir viską užverdame .Supilame kokoso
drožles , migdolų plokšteles , džiovintas spanguoles ,migdolų esenciją
ir išmaišome. Šita mase aptepame iškepusio pyrago viršų ir dar
pakepame , kol kokosas gražiai pagelsta .

Recepto istorija:
Šis pyragas yra paprastas ir skanus.Jo tikrai užteks didelei šeimai ar
draugų būriui, nes yra labai sotus ir saldus. Turbūt paskaitę suprasit,
kad neišgalvojau nieko naujo, tik sudėjau tris atskirų pyragų dalis.
Pirmoji , kaip ir dauguma pyragų .Antroji varškės pyrago, o trečioji -
viršutinė Daniško pyrago idėja. Sudėjau visas tris dalis ir išėjo visai
neblogas pyragas prie kavos ar arbatos. Pabandykite Skanaus.



Desertai Pyragai

LOKSHEL KUGEL

Ingredientai:
Kiaušinių 3 vnt
Druskos žiupsnelio
Cinamono ½ a.š
Grietinės 1 stiklinė
Makaronų 1 pakelis
Razinų arba džiovintų spanguolių ½ stiklinės
Margarino VILNIUS kepiniams, lydyto 3 v.š

Paruošimas:
Makaronus truputį pasūdome, išverdame, perliejam šaltu vandeniu.
Dubenyje gerai išsukam grietinę, grietinėlę (galima dėti varškę, bet su
grietinėle skaniau :) ), kiaušinius, lydytą margariną. Sudedam
cinamoną, cukrų, druską, makaronus, razinas (spanguoles).
Supilame į karščiui atsparų indą ir kepam 180 laipsnių temp. 45min
(kol gražiai pagels). Skanaus :)



Desertai Pyragai

Puikusis morkų pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 300 g

Paruošimas:
600g morkų, 600g cukraus, 300g "Vilniaus" margarino, 3 kiaušiniai, 2
a.š. kėlimo miltelių (geriausia Dr,Oetker ar Fazer firmų), 2a.š. vanilinio
cukraus, citrinos ar apelsino tarkuotos žievelės (kuri labiau patinka),
apie 600g "Ekstra" miltų. Sutarkuoti morkas bulvine tarka ar bulvių
tarkavimo mašina, suberti cukrų ir išmaišyti, palaikyti kol ištirps cukrus
(apie 15min.). Ištirpinti margariną ir maišant pilti į morkų masę, supilti
išplaktus kiaušinius, sudėti sutarkuotą žievelę, vanilinį cukrų ir viską
gerai išmaišyti, berti 500g persijotų miltų ir kėlimo miltelius, viską
gerai maišyti, kol masė pasidarys gražiai vientisa, maždaug bulvinių
blynų tirštumo, todėl likusius 100g miltų suberti pagal tešlos tirštumą
(jei morkos būna sultingesnės, tai miltų reikia 600g, ne daugiau).
Orkaitę įkaitinti iki 180o temperatrtos. Kepimo skardą patepti
margarinu, pabarstyti miltais ir supilti tešlą. Kepti apie 50-55min.
Išjungus orkaitę, pyragą laikyti kol orkaitė pilnai atvės. PASTABA:
Įdėjus kepti pyragą, orkaitę praverti pažiūrėti kaip kepa pyragas
patariama tik po 35min. nuo kepimo pradžios. SKANAUS!

Recepto istorija:
Sis kepinys ypatingas visu pirma tuo, kad musu seimoje keliauja is
kartos i karta. Be to, siuo pyragu daznai nustebiname svecius - ne visi
is karto supranta, kad pagrindinis jo ingridientas - morkos!



Desertai Pyragai

Šokoladinis kiaušinis „Tinginiams“

Ingredientai:
Sausainių „Gaidelis“ 400 g
Margarino VILNIUS kepiniams 180 g
Kondensuoto pieno indelio 4 – 6 vnt
Kakavos miltelių
Dr. Qetker dekoravimo dažų

Paruošimas:
Margariną reikia ištrinti, sumaišyti su kondensuotu pienu, kakava,
sausainių trupiniais (geriausia sausainius tiesiog sutrupinti ar sumalti)
ir, viską gerai išmaišius, bent pusvalandį palaikyti šaldytuve, kad tešla
pastingtų. Tuomet rankomis jau galima formuoti kiaušinį. Kiaušinio
išorė dekoruojama kaip kam fantazija leidžia ir vėl bent valandai
patalpiname jį į šaldytuvą, kad sustingtų.
Skanaus!



Desertai Pyragai

Ingos obuolių pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 120 g
Kiaušiniai 2 vnt.
Obuoliai 4-5 vnt.
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Vanilinis cukrus 1 arbat. šaukštel.
Cukrus 200 g
Miltai 250 g
Cinamonas truputis

Paruošimas:
Visų pirma išlydome sviestą. Jį supilame į dubenį, suberiame cukrų ir
gerai išmaišome. Po to vieną po kito įmušame kiaušinius ir tęsiame
maišymą. Įberiame šiek tiek vanilinio cukraus. Miltus sumaišome su
kepimo milteliais ir palaipsniui susijojame kol tešla pasidaro vidutiniško
skystumo. Tada suberiame gabaliukais supjaustytus obuolius. Pyrago
viršų galima pabarstyti cukrumi ir cinamonu. Pašauname į įkaitintą iki
180 C orkaitę ir kepame apie 45 minutes arba kol tešlą nebelimpa prie
medinio smeigtuko, kai įduriame į pyrago vidurį.

Recepto istorija:
Mėgstu šį receptą, nes jis labai elementarus, nereikia kažkokių
ypatingų produktų, o obuolių pyragas visada išeina ypatingas. Kartais
artimuosius palepinu patiekdama šį pyragą su ledais arba tiesiog su
arbata. Labai skanus kol dar šiltas, bet ir visiškai atšalęs nemažiau
gardus.



Desertai Pyragai

Šokolado pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 160 g
Malti migdolai 60 g
Miltai 250-300 g
Vanduo 100 g
Šokoladas 300 g
Grietinėlė 300 g
Kriaušės 2-3 vnt.
Kiaušiniai 1 vnt.
Cukraus pudra 200 g

Paruošimas:
Miltus išsijojame, įdedame suminkštintą margariną , sumaltus riešutus
, supilame vandenį ir viską sujungiame į tešlos gabalą. Galima trumpai
pašaldyti. Kol tešla šąla , gaminame pyrago įdarą. Šokoladą sulaužome
ir kaitiname ant garų (vandens vonelėje).Supilame 200 grietinėlės ,
išmaišome. Paliekame atvėsti .Kiaušinį išplakame su cukraus pudra ir
100 g grietinėlės. Rudąją dalį sumaišome su baltąja dalimi. Tešlą
imame iš šaldytuvo , iškočiojame į kepimo skardą su krašteliu kaip
krepšelis ir kepame 200 laipsnių temperatūroje. Kol kepa pyrago
apačia nusilupam kriaušes ir susipjaustom riekelėm .Šokolado įdarą
supilame ant apkeptos tešlos krepšelio ir išdėliojame kriaušes. Kepame
180 laipsnių temperatūroje apie 30-35 min. Iškepusį atšaldome ir dar
dedame kelioms valandoms į šaldytuvą. Prieš patiekiant apibarstome
cukraus pudra.

Recepto istorija:
Labai mėgstu šokoladą, todėl išbandau daugumą pyragų, kur jis įeina
.Šis receptas pas mane atkeliavo tiesiog iš žurnalo "Virtuvė". Kai
nusipirkau , receptas iškarto patraukė akį. Išbandžiau, pakeičiau savaip
ir dabar retkarčiais mėgaujamės ,nes labai skanus kriaušių ir šokolado
derinys. Toks pyragas gali tikti ir šventėm, nes nėra pigus, o gamyba
nelabai sudėtinga.



Desertai Pyragai

Obuolių pyragas su kokosais

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
Obuolių 5 vnt.
Kiaušinių 2 vnt.
Cukraus 120 g
Miltų 100 g
Kokoso drožlių 100 g

Paruošimas:
Sviestą ištirpinti ir atvėsinti. Miltus, kokoso drožles ir ataušintą sviestą
sumaišyti. Kiaušinius išplakti su cukrumi ir įmaišyti į miltų mišinį.
Nulupti obuolius, perpjauti pusiau, išimti sėklalizdžius. Tada apvaliąją
puse į viršų sudėti juos į riebalais išteptą kepimo formą. Užpilti ant
obuolių viršaus tešlą ir kepti 175 laipsnių temperatūros orkaitėje
maždaug 30 - 40 min. Labai skanu valgyti dar šiltą, patiektą kartu su
ledais. Skanaus!



Desertai Pyragai

Pyragas su vyšniomis ir rabarbarais

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 200 g
Cukraus 200 g
Miltų 250 g
Kepimo miltelių 0,5 a.š.
Vanilinio cukraus
Kiaušinių 4 vnt.
Vyšnių 0,5 kg
Rabarbarų 200 g
Cukraus baltymu 50 g

Paruošimas:
Kambario temperatūros margariną išsukti su cukrumi ir tryniais. Berti
miltus maišytus su kepimo milteliais. Viską gerai išmaišyti. Krėsti į
riebalais pateptą skardą. Ant viršaus krėsti vyšnias ir juostelėmis
pjaustytus rabarbarus. Orkaitę įkaitinti iki 180 laipsnių ir kepti 30 min.
Kiaušinio baltymus išplakti su cukrumi iki standžių putų ir pilti ant
iškepto pyrago ir 10-15 min. prie 150 laipsnių. Skanaus!



Desertai Pyragai

Migdolų pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 230 g
Miltai 300 g
Cukrus 400 g
Amareto 4 valg. šaukšt.
Vaniles esencija 1 arbat. šaukštel.
Grietinele 40% 400 g
Migdolu ploksteliu 200 g
Druska 1 žiups.
Migdolu esencija 1 valg. šaukšt.

Paruošimas:
1.I miltus sudedame pjaustyta margarina,2valg.saukstus
cukraus,2valg.saukstus Amareto,vaniles esencija ir uzminkome
tesla.Turi nebelipti prie ranku.Apviniojame maistine plevele ir valandai
kisame y saldytuva. 2.Tesla iskociojame ir itiesiame y 26cm.kepimo
forma taip,kad gautusi dar 1cm borteliai.Subadome sakute ir dar
30min.ikisame y saldymo kamera. 3.Orkaite ikaitiname iki 200laipsn.ir
kepame 10-15min. 4.Puode uzvirinti grietinele,supilti cukru( beveik
400g.),druska.Kai mase prades putoti,nuimti nuo ugnies ir imaisyti
pakepintus migdolus,migdolu esencija ir likeri.Paruosta idara supilti i
kepimo forma ant teslos pagrindo ir baigti kepti 40-50min.kol pyragas
pasidaro sviesios kavos spalvos.Atvesinti,supjaustyti gabaleliais ir
megautis:)Skanaus!

Recepto istorija:
Sis pyragas yra plonas,labai saldus,toks karamelinis ir tirpstantis
burnoje.Daug jo nesuvalgysi,todel pavaisinti buri draugu pats tas!:)
Receptas atkeliavo is Vokietijoje gyvenancios sesers,tik ji sy pyraga
pavadino "Vokisku migdolu pyragu",sake abejingu taip pat nebuna sian
pyragui:) As dar ji papuosciau karamelizuotais sweikais migdolu
riesutais,manau nei skonio nei isvaizdos nepagadintu:)



Desertai Pyragai

Citrininis morkų pyragas

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 150 g
Kiaušinių 4 vnt.
Cukraus 400 ml
Vanilinio cukraus 4 a.š.
Citrinos 2 vnt.
Stambiai tarkuotos morkos 300 g
Miltų 500 g
Kepimo miltelių 3 a.š.

Paruošimas:
Margariną ištirpinti ir atvėsinti. Kiaušinius išplakti su paprastu ir
vaniliniu cukrumi, įmaišyti tarkuotas abiejų citrinų žieveles ir iš vienos
išspaustas sultis. Sudėti tarkuotas morkas, atvėsusį tirpintą margariną,
o galiausiai - miltų ir kepimo miltelių mišinį. Tešlą sukrėsti į margarinu
išteptą ir džiūvėsėliais pabarstytą kekso formą. Kepti 175 laipsnių
orkaitėje 40-50 min. Skanaus!



Desertai Pyragai

"Močiutės" šventinis trupininis pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Miltai 1000 g
Kiaušiniai 2 vnt.
Grietinė 200 g
Cukrus 200 g
Kepimo milteliai 20 g
Uogienė 100 g
Aliejus 20 g

Paruošimas:
Kepimo milteliai sumaišomi su grietine. Margarinas VILNIUS kepiniams
išlydomas. Kiaušiniai išplakami su cukrumi. Į juos supilama grietinė ir
ištirpintas margarinas. Sudedami miltai. Užmaišoma tešla. Ji
padalijama į 3 dalis. 1 dalis užšaldoma 1 val. šaldymo kameroje, o
kitos dalys laikomos 1 val. šaldytuve. Skarda ištepama aliejumi. Dvi
atvėsintos dalys iškočiojamos skardos formos ir išklojama ta tešla
skarda. Ant šios tešlos pilama uogienė ir išlyginama. Paimama
užšaldyta 1 dalis ir per burokine tarką tarkuojama ant paruošto pyrago,
paskirstydami tolygiai trupinius paviršiuje. Kepama orkaitėja apie 30
min. 200 laipsnių temperatūroje.

Recepto istorija:
Šis kepinys ypatingas tuo , kad jis labai patinka mano šeimai ir mano
puseseriai su šeima. Manau, kad jis nesunkiai paruošiamas. Į mano
receptų knygelę jis atkeliavo iš mano buvusios auklėtojos, o jis
tikriasiai jos receptu knygelėje atsirado iš jos mylimos močiutės.
Mėgstu juo nustebinti savo artimuosius, kai pradedu kepti pyragą, tai
iškart visi sužino ir užuodžia nuostabų pyrago kvapą. Jums tikriausiai
įdomu kaip užuodžia pusseserė su šeima, nes mes gyvename antrame
aukšte o jų šeimynėlė pirmame.



Desertai Pyragai

Šokoladainis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 350 g
Kvietiniai miltai 300 g
Cukrus 800 g
Kakava 10 valg. šaukšt.
Pienas 2 valg. šaukšt.
Kiausiniai 6 vnt.

Paruošimas:
Plaktuvu isplakti kiausinius su cukrumi(600ml.),iberti
kakavos(8v.s.),miltus(300ml.)ir kamb.temp.margarina(250g.)Tesla
supilti y tortine nuimamais krastais ir deti y 200laipsn.temp.ikaitinta
orkaite kepti lygiai 26min.Tortas viduje turi buti siek tiek lipnus.Kol
praves gaminame glaju.Puode istirpiname margarina(100g.),suberiame
cukru(200ml.)kakava(2v.s.),piena(2v.s.) ir miltus(2v.s.)viska labai gerai
ismaisyti kad neliktu miltu gumuleliu,tai geraiusia daryti elektriniu
plaktuvu.Glajumi apipilti torta ir puosti migdolais,kepintomis kokoso
drozlemis,spalvotais "pabarstukais"ar kuom tik norite:)Skanu patiekti
su vaniliniais ledais.Skanaus!

Recepto istorija:
Sis pyragas dregnas,sunkus,tikras juodas sokoladinis skanestas.Cia ne
sausas biskvistas kad pertepineti uogienem ar dar kazkuom.Tikrai
vertas demesio o svarbiausia uzima labai mazai laiko,viska daro
mikseris:)



Desertai Pyragai

Skanusis braškių pyragiukas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 75 g
Miltai 175 g
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Cukrus 125 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Druska žiups.
Grietinė 200 g
Vanilės esensija 0,5 arbat. šaukštel.
Trintos braškės su cukrumi 1 stikl.

Paruošimas:
Iš 150 g miltų, kepimo miltelių, 2 šaukštų cukraus, margarino, 1
kiaušinio trynio bei druskos išminkyti vientisą tešlą ir 1 valandai palikti
šaldytuve. Po to tešla iškloti kepimo skardelę, padarant kraštus, šakute
subadyti pagrindą ir kepti 200 0C orkaitėje apie 10 minučių. Ant
atvėsintos iškeptos tešlos paskleiskite trintas braškes su cukrumi. Ant
viršaus pilti kremą, kurį plaktuvu suplakame iš grietinės, 25 gramų
miltų, 75 gramų cukraus, vanilės esensijos bei 2 kaiušinių. Pyragą dar
dedame į 200 0C orkaitę ir kepame dar maždaug 10 minučių. Pjaustyti
ir valgyti šiek tiek atvėsintą. Skanaus :)

Recepto istorija:
šis kepinys atkeliavo į mano virtuvę iš receptų knygos Gerard
Depardieu "Gurmano knyga". Dažnai kepu, apsilankant svečiams.
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Spanguolių-obuolių pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 220 g
Miltai 350 g
Cukrus 2 valg. šaukšt.
Druska 1 arbat. šaukštel.
Vanduo 6-8 valg. šaukšt.
Kiaušinio baltymas 1 vnt.
-----------Spanguolių sluoksniui----------- l
Šviežios arba šaldytos spanguolės 2 stikl.
Cukrus 1/2 stikl.
Druska 1/4 arbat. šaukštel.
Vanduo 1 valg. šaukšt.
Cinamonas 1/4 arbat. šaukštel.
-----------Obuolių sluoksniui----------- l
Obuoliai (vidutiniai) 6-7 vnt.
Cukrus 1/2 stikl.
Cinamonas 1/4 arbat. šaukštel.
Krakmolas 1 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Sumaišykite miltus su druska bei cukrumi. Sudėkite atšaldytą
margariną, supjaustytą nedideliais kubeliais. Viską gerai išmaišykite
(tai geriausiai daryti su virtuviniu kombainu). Pilkite po šaukštą
vandens ir maišykite, kol tešla taps vientisa, tinkama minkymui.
Iškratykite tešlą ant stalo, padalinkite į dvi dalis ir suminkykite į du
gabalus (galite pridėti truputį miltų) ir įvynioję į plėvelę padėkite atšalti
į šaldytuvą. .................Spanguolių įdaras................. Nedideliame
puode sumaišykite spanguoles su apelsinų sultimis, cukrumi, cinamonu,
druska ir vandeniu. Viską kaitinkite ant vidutinės ugnies vis
pamaišydami bei sutraiškydami uogas, kad gautųsi vientisa masė.
Kaitinkite apie 10-12 minučių kol spanguolių masė šiek tiek sutirštės.
Nukelkite nuo viryklės ir palikite 30 minučių atvėsti. .................Obuolių
įdaras................. Karščiui atspariame inde sumaišykite nuluptus ir
nedideliais gabaliukais supjaustytus obuolius, cukrų, cinamoną ir
krakmolą. Tada pakaitinkite mikrobangų krosnelėje apie 10-12 minučių,
kas 3 minutes pamaišydami. Padėkite obuolių masę atvėsti apie 30
minučių. .................Pyrago ruošimas................. Išimkite atvėsusią tešlą
iš šaldytuvo ir iškočiokite vieną tešlos gabalą tokio dydžio, kad ji būtų
šiek tiek didesnė, nei bus pyrago kepimui naudojama forma. Tada
padenkite tešla indo dugną bei šonus. Gerai prispauskite prie indo
sienelių. Sudėkite atvėsusį spanguolių sluoksnį ant indo dugno ir
tolygiai paskirstykite. Tada sudėkite obuolių sluoksnį ir taip pat tolygiai
paskirstykite. Iškočiokite likusį tešlos gabalą ir uždėkite ant obuolių
sluoksnio. Abu tešlų sluoksnių kraštelius suspauskite (galite suformuoti
pynutės ar kokią kitokią formą). Išplakite kiaušinio baltymą ir aptepkite
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pyrago viršų bei kraštelius. Apibarstykite šiek tiek cukrumi ir kepkite
jau įkaitintoje orkaitėje apie pusvalandį 200 laipsnių temperatūroje,
vėliau sumažinkite temperatūrą ir kepkite dar apie pusvalandį.
Skanaus !

Recepto istorija:
Spanguolės man asocijuojasi su artėjančia žiema, ypač nepakartojamo
skonio spanguolių kisielius. Šį kartą nusprendžiau išbandyti spanguolių
ir obuolių derinį. Ir štai rezultatas – cinamonu kvepiantis pyragas, kurio
kiekvienas kąsnelis tiesiog tirpsta burnoje. Jis toks minkštas ir drėgnas.
Visi buvo sužavėti ir pyrago tikrai labai greitai neliko ant mūsų stalo.
Nustebinkite ne tik šeimos narius, bet ir draugus, nes šis pyragas tikrai
suartina visus – ir mažus ir didelius :)
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Kalėdinis vainikas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Kiaušiniai 5 vnt.
Cukrus 0,5 stikl.
Miltai 2 stikl.
Citrina 1 vnt.
Soda 1 arbat. šaukštel.
Razinos 50 g
Aguonos 50 g
Cukraus pudra 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Kiaušinius su cukrumi išplakti iki standžių putų. Nutarkuoti citrinos
žievelę, išsunkti sultis ir jomis užgesinti sodą. Margariną ištirpinti. Į
kiaušinių masę sudėti miltus, nugesintą sodą, margariną, lengvai
išmaišyti. Masę padalinti į dvi dalis. Į vieną dalį sudėti nuplautas
razinas, į kitą - nuplikintas aguonas. Sluoksniais supilti į paruoštą
keksinę formą ir kepti 200 laipsnių orkaitėje apie 30 min.

Recepto istorija:
Šventiška ir tai yra kepinys, kuris suartiną ne tik šeimą, bet ir draugus
sukviečia prie bendro stalo.
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Citrininis pyragas su aguonomis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g
Cukrus 250 g
Kiaušiniai 4 vnt.
Citrina 4 vnt.
Aguonos 4 valg. šaukšt.
Miltai 350 g
Kepimo milteliai 2 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Dubenyje išsukite margariną VILNIUS kepiniams ir cukrų iki vientisos
masės, kol cukrus visiškai ištirps. Kitame dubenyje lengvai išplakite
kiaušinius bei po truputėlį pilkite į margarino ir cukraus masę, nuolat
maišyti. Įmaišykite citrinos žievelę (tarkuotą) ir sultis, karštu vandeniu
nuplikytas aguonas bei sijotą miltų ir kepimo miltelių mišinį. Tešlą
supilkite į kepimo popieriumi išklotą formą ir kepkite 30 min., orkaitėje,
įkaitintoje iki 180 laipsnių. Skanaus.

Recepto istorija:
Niekas taip nesuartina bendradarbių kaip kolektyvinis rytinės kavos
gėrimas. O jeigu dar naminio pyrago gabalėlis... Rytas puikus :)
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Obuolių pyragas

Ingredientai:
obuolių 2-3
aliejaus 140 ml
cukraus 120 g
kiaušinių 2
miltų 190 g
kepimo miltelių 1,5 a
Cinamono ir cukraus obuolių apibarstymui

Paruošimas:
Nusilupti tris obuolius ir supjaustyti griežinėliais.
Kiaušinius gerai išplakti su cukrumi. Tuomet supilti aliejų, viską
išmaišyti. Suberti miltus, kepimo miltelius, vėl išmaišyti. Skardą
(20x20cm) patepti margarinu ir supilti tešlą .Pyragas gaunasi tikrai
nedidelis. Ant tešlos viršaus sudėti obuolius. Apibarstyti cukrumi ir
cinamonu. Kepti 180 laipsnių orkaitėje.
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Apverstasis pyragas su bananais "Tarte Tatin"

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Cukrus arba Vanilinis cukrus 2 valg. šaukšt.
Kiaušiniai 1 vnt.
Miltai 6 valg. šaukšt.
Druska 1 žiups.
Tarkuotos citrinos žievelės 1 saujelė
Bananai 2 vnt.

Paruošimas:
Ištirpiname 70 g. margarino VILNIUS kepiniams. Miltus, 1 valg. šaukšt.
cukraus ir margariną gerai išmaišome, įdedame druskos, kiaušinio
trynį ir citrinos žievelę. Gerai išmaišę ir išminkę dedame tešlos gabalėlį
į šaldytuvą. Paimame skardą, naudojau nedidelę apie 20 cm.,
skersmens, todėl ir produktų daug nereikia. Į skardą dedame 1 valg.
šaukšt. cukraus ir 30 g. margarino. Skardą dedame ant viryklės ir ant
silpnos ugnies lydome cukrų ir margariną iki karamelės. Išsilydžius
cukrui bananus pjauname per pusę ir dedame į skardą. Ant stalo
pabarstome miltų ir iškočiojame šiek tiek didesnį tešlos lakštą nei
skarda, jeigu tešla limpa prie kočėlo, pabarstome miltais. Tešlos lakštą
dedame ant skardos su bananais ir gražiai užspaudžiam kraštus,
"pabadome" šakute, kad nesipūstų. Dedame į iki 170 laipsnių įkaitintą
orkaitę, kepame, kol švelniai paruduoja viršus. Iškepus iškarto išimame
iš orkaitės, paimame lėkštę arba pjaustymo lentą, ją dedame ant
skardos ir staigiu judesiu apverčiam pyragą. Skardą keliame o po
truputį, kad tešla ir bananai atšoktų nuo skardos. Būtinai reikia
apversti tik iškepus, nes vėliau karamelė sustings ir bus labai sunku ją
atkrapštyti nuo skardos. Ant pyrago viršaus galima uždėti ledų.

Recepto istorija:
Seserys Tatin devyniolikto amžiaus pabaigoje kepė obuolių pyragus
mažo viešbutuko svečiams Prancūzijoje. Viena jų – Stefanija – kartą
apsižioplino ir užmiršo įkloti tešlą po obuoliais. Ai, baisus čia daiktas,
užmiršo tai užmiršo, negi eisi kartis dėl užmirštos tešlos, tiesiog ėmė ir
užmetė ją ant viršaus, taip sukurdama šedevrą. Šis pyragas labai
greitai ir paprastai iškepa, vietoje bananų, kuriuos naudojau, galima
naudoti obuolius ir bet kuriuos kitus vaisius. Visada galima
eksperimentuoti. Kepdamas keičiu ir pačią tešlą: vietoje trapios,
naudoju minkštą arba sluoksniuotą. Reikia nebijoti eksperimentuoti ir
nebūtina laikytis visko, kas parašyta recepte, kartais nedidelė klaida
sukuria šedevrą, kuris gaminamas dar šimtą metų.
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Pyragas „Kiselius“

Ingredientai:
Kiseliaus(sauso) 250 g
Margarino „Vilnius“ kepiniams 250g
Kiaušinių 3 vnt
Miltų 6 valgomi šaukštai
Kepimo miltelių 1 arbatinis šaukštelis

Paruošimas:
Sumaišyti kiselių su ištirpintu margarinu. Pridėti suplaktus kiaušinius.
Po truputi dėti miltus, sumaišytus su kepimo milteliais. Kepti įkaitintoje
iki 220 laipsniu orkaitėje apie 40 minučių.
Skanaus!
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Moliugų - riešutų pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 3 valg. šaukšt.
Moliūgas 500 g
Kaiušiniai 2 vnt.
Cukrus 1 stikl.
Miltai 3 stikl.
Kepimo milteliai 1,5 arbat. šaukštel.
Aliejus 0,5 stikl.
Lazdyno riešutai 2 saujos
Razinos 2 saujos
Prieskoniai (imbieras, gvazdikėliai) 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Sutarkuojame moliūgą. Kiaušinius išplakame su cukrumi iki putų ir
sumaišome su moliūgų mase. Margariną VILNIUS kepiniams išlydome,
sumaišome su aliejumi ir sumaišome su moliūgų-kiaušinių mase.
Įberiame prieskonius. Miltus sumaišome su kepimo milteliais ir
įmaišome į masę. Suberiame razinas ir vieną saują riešutų. Tešla turi
gautis tiršta. Tešlą pilame į formą, ant viršaus pabarstome susmulkintų
riešutų. Kepame 170-190 laipsnių temperatūros orkaitėje 40-50 min.,
kol gražiai paruduos.

Recepto istorija:
Labai greitai paruošiamas pyragas, tinka netikėtiems svečiams
užsukus į svečius. Purus ir labai skanus. Skanaus.
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Pyragas "Rudnosiukas"

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Cukrus 300 g
Kakava 2 valg. šaukšt.
Juodasis šokoladas 100 g
Miltai 300 g
Soda arba kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Grietinė arba kefyras 5-7 valg. šaukšt.
Kiaušiniai 4 vnt.
Likeris, brendis 50 g

Paruošimas:
Keturis pirmus ingredientus sudėti į puodą ir pakaitinti, užvirus dar virti
apie 5 minutes, kol masės viršus ims blizgėti. Miltus sumaišyti su soda,
supilti į išvirtą masę ir išmaišyti. Supilti grietinę arba kefyrą, įmušti
kiaušinių trynius, įpilti likerį. Viską išmaišyti. Pabaigoje sudėti išplaktus
kiaušinių baltymus ir vėl viską atsargiai išmaišyti. Kepti 180 laipsnių
temperatūros orkaitėje.

Recepto istorija:
Vaikų mėgstamiausias pyragas.
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Olandiškas obuolių pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 300 g
Miltai 400 g
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Cukrus 160 g
Druska žiups.
Kiaušinio trynys 1 vnt.
Cukraus pudra 50 g
Razinos 75 g
Obuoliai 6 vnt.
Cinamonas 2 valg. šaukšt.
Kiaušinio baltymas 1 vnt.
Kokoso drožlės 2 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Dubenyje sumaišau miltus, kepimo miltelius, cukrų, druską, sudedu
kubeliais pjaustytą margariną VILNIUS kepiniams. Viską ištrinu
rankomis, kol pasidaro trupiniai. Išmaišius į tešlą dedu kiaušinio trynį ir
minkau, kol pasidaro vientisa tešla, nelimpanti prie dubens kraštų. 2/3
tešlos iškočioju ir dedu i miltais pabarstytą kepimo skardą. Likusią
tešlą 20 min. padedu šaltai. Orkaitę įkaitinu iki 180 laipsnių. Nuplautas
razinas nusausinu. Sumaišau kubeliais pjaustytus obuolius, razinas, 2
valg. š. cukraus pudros, cinamoną. Kokoso drožlėmis pabarstau tešlos
pagrindą, dedu įdarą. Atšaldytą tešlą iškočioju ir supjausčiusi
juostelemis, dedu ant pyrago viršaus tinkleliu. Pyrago viršų patepu
plaktu kiaušinio baltymu. Kepu apie 50 min. (kol gražiai paruduos
pyrago viršus). Skanaus!

Recepto istorija:
Šis pyragas ypač patinka mano šeimai. Jį noriai valgo mano mažieji.
Esu rami dėl sudėtinių ingridientų, nes jie visi natūralūs, nėra jokių
konservantų. Pyragas lengvai ir greitai pagaminamas ir labai skanus. Jo
receptą gavau iš draugės, truputį savaip patobulinau ir džiuginu save ir
savo šeimą ;)
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Karštas obuolių pyragas su ledais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 1 pakelis
Cukrus 1 stikl.
Miltai 3 stikl.
Obuoliai 0,7 kg
Cinamonas 0,1 arbat. šaukštel.
Ledai 4-5 rutuliukai

Paruošimas:
Margariną VILNIUS kepiniams sušaldyti šaldiklyje ir sutarkuoti per
burokinę tarką. Pilti cukrų ir miltus bei rankomis atsargiai viską
sumaišyti, kad gautųsi tolygūs trupinėliai. 2/3 tešlos (trupinių) pilti į
skardą (išteptą margarinu) ir suspausti. Ant jos dėti tarkuotus obuolius,
paskanintus cukrumi ir cinamonu (pagal skonį), o ant viršaus užbarstyti
likusius trupinius. Dėti į iki 200 laipsnių įkaitintą orkaitę ir kepti 40-50
min. (kol gražiai paruduos paviršius). Patiekti karštą su ledais
(labiausiai tinka vaniliniai ir šokoladiniai). Greita ir be proto skanu!

Recepto istorija:
Šis pyragas ypatingas tuo, kad labai greitai ir paprastai paruošiamas, o
skoniu nenusileidžia įmantriausiems tortams. Be to, labai paprasta
sudėtis - šių produktų visuomet būna namuose, taip visada galima
maloniai nustebinti netikėtai užklydusį svečią. Ypač gardu valgyti
žiemą su švelnia Latte kava.. Kad atrodytų dar žiemiškiau, galite
apibarstyti cukraus pudra. Mmmm... pasaka...
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Trapus ir burnoje tirpstantis obuolių pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 240 g
Obuoliai 8 vnt.
Kiaušiniai 3 vnt.
Miltai 3 stikl.
Cukrus 4 valg. šaukšt.
Cinamonas žiups.

Paruošimas:
Margariną VILNIUS kepiniams tarkuojame burokine tarka, dedame porą
šaukštų cukraus, 3 kiaušinių trynius, 3 stiklines miltų. Viską minkome ir
1 valandai dedame į kamerą. Per tą valandą iki purumo išplakame
kiaušinių baltymus su 2 šaukštais cukraus, cinamonu ir supjaustome
kuo daugiau obuolių (skaniau jei rūgštesni). Iš kameros ištrauktą tešlą
tarkuojame per burokinę tarką, dedame obuolius, ant paties viršaus
pilame baltymų masę. Kumštį tešlos galima pasilikti ir užtarkuoti ant
viso pyrago. Kepame 180 laipsnių temperatūros orkaitėje 30 min. Jei
atrodys, kad pyragas dar žalias, pakepkite dar 10 min.

Recepto istorija:
Šis pyragas ypatingas, nes kai jį valgo mano brangusis, jo veidas
nušvinta ir sako: "Aleliuja!" :), - vadinas labai skanu, be to pakelia
nuotaiką. O jei patiekiu su ledais, tiesiog fantastika...
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Močiutės pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Cukrus 1 stikl.
Miltai 500 g
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Grietinė 3 valg. šaukšt.
Mėgiamos uogienės ar košės 0,5 l

Paruošimas:
Sviestą sutarkuoti su miltais, cukrų, kepimo miltelius, kiaušinius bei
grietinę išmaišyti. Gautą masę išminkyti, idėti į foliją ar maišelį bei
palikti 30min šaldytuve ar 15min šaldymo kameroje. 1/4 dalį tešlos
palikti pyrago viršui, o iš likusios tešlos kočioti pyrago pagrindą. Ant
iškočioto pagrindo tepti patinkančią uogienę (geriau tirštesnė). Iš
likusios tešlos t.y.1/4 dalies iškočioti lakštą kurį supjaustyti juostelėm,
ir iš jų puošti pyrago paviršiu. Pyrago kraštus užlenkti. Kepti 170-180
laipsniu temperatūroje kol gražiai paruduos (30-40min).

Recepto istorija:
Skaniausias mano močiutės pyragas, kurio skonį pamenu lyg šiol.
Šiltas pyragas ir stiklinė pieno, ar gali būti geriau....:)
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KALĖDINIS PYRAGAS su obuoliais ir graikiškais
riešutais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g
Miltų 250 g
Cukraus 50 g
Kiaušinių 1 vnt.
Kepimo miltelių 1 arbat. šaukštel.
Obuolių (dideli) 2 vnt.
Aguonų 3 valg. šaukšt.
Graikiškų riešutų 2 saujos
Cinamono, kardamono, citrinos žievelės, razinų pagal skonį

Paruošimas:
PARUOŠIAME TRAPIĄ TEŠLĄ: Persijoti miltus ir sumaišyti su kepimo
milteliais. Sutarkuoti sviestą, į sviestą dalimis dėti cukrų, nuolat sukant
įmušti kiaušinį. Pauošta masė sudedama į miltus ir užminkoma tešla,
kuri 20-30 min. padedama šaltai. RUOŠIAME ĮDARĄ: Obuolį stambiai
sutarkuojame, sudedame aguonas, sugrūstus graikiškus riešutus,
nutarkuojame vienos citrinos žievelę, sudedama prieskonius, kuriuos
galima keisti pagal savo skonį. Atšalusi tešla padalinama į 3 dalis. 2
dalimis išklojame kepimo formą, paliekant aukštesnius kraštus, iš
likusios tešlos iškočiojame lakštą, kuriuo apdengiame formą ir
subadome šakute, kad gaminys nesideformuotų.

Recepto istorija:
Šis kepinys ypatingas tuo, kad yra labai skanus, nereikalaujatis daug
produktų, greitai pagaminamas ir nesudėtingas, kurį drąsiai gali
gaminti kiekvienas pradedantis.



Desertai Pyragai

Pynė su razinomis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Pieno 50 ml
Miltų 50 g
Cukraus 50 g
Sausų mielių 7 g
Aliejaus 50 ml

Paruošimas:
Pagaminkite tešlą pagal antrą pamokėlę. Tešlą iškočiokite,
apibarstykite cukrumi ir razinomis. Susukite ir perpjaukite į tris dalis
neįpjovus galo. Supinkite kasą, aptepkite kiaušinio plakiniu ir kepkite
kol gražiai apskrus iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje.
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Trupininis obuolių pyragas su romu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Miltų 2 stiklinės
Kepimo miltelių (11 gr.) 1 pakelis
Cukraus 150 g
Grietinės 1 valgomas šaukštas
Citrinos 1/2 vnt
Obuoliai 6 vnt
Vanilinio cukraus 1 pakelis
Romo 3 valgomi šaukštai
arba romo esencijos kepiniams 1 arbatinis šaukštelis

Paruošimas:
Į dubenį supilti miltus, cukrų, kepimo miltelius, gabaliukais supjaustytą
margariną ir nutarkuota pusės citrinos žievelę. Minkyti tešlą, kol neliks
sausų miltų. Paruoštą tešlą dėti į šaldytuvą (jei norite greitai kepti,
dėkite į šaldiklį).
Obuolius nulupti, išimti sėklas ir supjaustyti plonomis riekelėmis. Ant
obuolių išspausti citrinos sultis ir sumaišyti su vaniliniu cukrumi ir
Romu.
Į kepimo indą (aš naudoju apvalia silikoninę formą) sutarkuoti arba
sutrupinti 3/4 tešlos. Ant tešlos uždėti paruoštus obuolius, ant obuolių
sutarkuoti likusią tešlą. Pyragą kepti 200 laipsnių temperatūroje apie
30 min.



Desertai Pyragai

Močiutės naminis pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 ml
Miltų 0.5 kg
Pieno 250 ml
Sausų mielių 7 g
Cukraus 1 valg. šaukšt.
Druskos 1 arbat. šaukštel.
Kiaušinių 2 vnt.
Aliejaus 50 ml
Grietinės 50 ml

Paruošimas:
Miltus persijokite su sausomis mielėmis, suberkite cukrų, druską, gerai
išmaišykite. Pilkite pašildytą pieną, įmuškite kiaušinius ir išmaišykite.
Supilkite aliejų, grietinę ir ištirpintą margariną. Gerai išminkykite tešlą
ir leiskite pakilti 15-30 min. Po to padalinkite į tris dalis, kiekvieną jų
padarykite tokios formos kaip dešrą ir supinkite į kasą. Patepkite tryniu
ir pašaukite į orkaitę 180C, apie 50 min.



Desertai Pyragai

Varškės pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Sausainiai 200 g
Graikiniai riešutai 70 g
Cinamonas truputį
Kremui:
Varškė (riebi) 500 g
Kiaušiniai 4 vnt
Cukrus 250 g
Grietinė 450 g
Braškių uogienė 2 valgomieji šaukšteliai
Vanilinis cukrus 1 šaukštelis

Paruošimas:
Sausainius ir riešutus susmulkinti į trupinius.
Margariną išlydyti ir supilti į sausainių - riešutų masę.
Viską išmaišyti, suberti cinamoną.
Sudėti tešlą į kepimo indą. Orkaitę įkaitinti iki 180 laipsnių ir kepti 10
min. Iškeptą tešlą ataušinti.
Varškę pertrinti per sietelį, įmušti kiaušinius, viską sumaišyti. Tada
sudėti cukrų, vanilę, uogienę. Viską suplakti vientisos masės.
Sudėti paruoštą įdarą į tešlą ir dar pašauti į orkaitę 50 min.
Iškeptą tortą atvėsinti, šaldytuve 6-8 val.
Prieš patiekiant papuošti tortą braškėmis



Desertai Pyragai

Močiutės trupininis pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 300 g
Aukščiausios rūšies miltų 800 g
Kiaušinių 3 vnt
Cukraus 300 g
Kepimo miltelių 1 arbatinio šaukštelio
Rūgščios uogienės 700 ml

Paruošimas:
Margariną sukapokite gabalėliais. Supilkite miltus sumaišytus su
kepimo milteliais. Trinkite viską rankomis, kol neliks sausų miltų, o
masė taps panaši į smėlį. Suberkite cukrų (galite įdėti ir šiek tiek
vanilino dėl kvapo). Įmuškite kiaušinius ir viską išminkykite iki vientisos
masės.
3/4 tešlos užtarkuokite ant skardos pateptos sviestu arba išklotos
kepimo popieriumi. Paskleiskite uogienę. Ant viršaus užtarkuokite arba
užplėšykite likusią tešlą.
Kepkite iki 200 įkaitintoje orkaitėje apie valandą, kol viršus taps gražiai
auksinis.



Desertai Pyragai

Bananų pyragas su šaltalankio uogomis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g
Gerai prinokusių bananų 3 vnt
Cukraus 1 puodelis
Kiaušiniiai 2 vnt
Natūralaus jogurto 1 puodelis
Kvietinių miltų 200 g
Ruginių miltų 50 g
Kepimo miltelių 2 šaukšteliai
Šaltalankio uogų 2/3 puodelio
Kukurūzų krakmolo 1–2 šaukštai
Sviesto gabaliukas
Cukraus pudros

Paruošimas:
Margariną išsukti su kiaušiniais ir cukrumi. Supilti jogurtą ir šakute
pertrintus bananus. Viską gerai išmaišyti.

Dubenyje sumaišyti visus miltus ir kepimo miltelius. Mišinį suberti į
skystą masę. Išmaišyti.

Šaltalankio uogas nusausinti ir apvolioti krakmole ir suberti į tešlą.
Tešlą supilti į sviestu išteptą kepimo formą.

Kepti iki 180 C temperatūros įkaitintoje orkaitėje apie 50 – 60 min.

Atvėsintą pyragą pabarstyti cukraus pudra.

Skanaus!



Desertai Pyragai

Varškės pyragas su kondensuotu pienu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 90 g
Avižinių sausainių (galima naudoti ir arbatinius - Selga ar pan.) 200 g
Kondensuoto pieno su cukrumi 1 indelis
Kiaušiniai 3 vnt
Citrinos sultys 1 vnt
Konservuotų abrikosų arba persikų (galima naudoti ir kitus vaisius/uogas arba
išvis gaminti be jų)

Paruošimas:
Sausainius susmulkiname. Išlydome sviestą, jį sumaišome su trupintais
sausainiais. Į sausainių-sviesto masę dar galima įpilti porą šaukštų
romo/brendžio/amareto, kad būtų dar skaniau. Gautą masę
suspaudžiame į apvalią kepimo formą ir kepame 200 C karštume
orkaitėje 10 min. Kol pagrindas kepa, mikseriu sumaišome varškę,
kondensuotą pieną, citrinų sultis. Įplakame kiaušinius. Iš orkaitės
ištraukiame pagrindą, ant jo sudedame pjaustytus abrikosus ir ant
viršaus supilame varškės kremą. Kepame 1val 170C orkaitėje.
Išimamus atvėsinkite ir geriausia, jog prieš tiekdami ant stalo, bent
porą valandų palaikytumėte šaldytuve, nes šiltas šis pyragas skanus, o
šaltas - tobulas. Iškepusį pyragą galite papuoši vaisiais, uogomis,
plakta grietinėle ar dar kitomis dekoracijomis.
Skanaus!



Desertai Pyragai

Mano firminis obuolių pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Miltų 200 g
Kiaušiniai 2 vnt
Grietinės 2 šaukštai
Cukraus 120 g
Vidutinių obuolių 6-7 vnt
Vanilinio cukraus 1 šaukštelio
Cinamono

Paruošimas:
Taigi tešla: margarią supjaustau mažais gabaliukais, sudedu miltus ir
sutrinu, kad būtų tolygi masė. Paskui įdedu 2 kiaušinių trynius, o
kiaušinių baltymus įdedu į plakimo indą ir pastatau trumpam į
šaldytuvą. Taip pat įdedu porą šaukštų grietinės ir užminkau tešlą.
Tešla turi gautis standi ir nelipti prie rankų. Jei reikia, įdedu dar miltų.
Paruoštą tešlą pastatau 20-30 min. į šaldytuvą.
O tuo metu pasiruošiu obuolius. Juos nulupu, išimu sėklas ir supjaustau
skiltelėmis.
Įkaitinu orkaitę iki 180 laipsnių.
Ištraukiu tešlą iš šaldytuvo, ją iškočioju ir įdedu į sviestu suteptą ir
miltais apibarstytą formą. Mano forma 28 cm. skersmens. Ant tešlos
sudedu supjaustytus obuolius ir apibarstau juos cukrumi, vaniliniu
cukrumi ir cinamonu. Paruoštą pyragą dedu 25-30 min. į orkaitę. Likus
kelioms minutėms iki pyrago kepimo pabaigos pradedu plakti baltymus.
Iš pradžių palengva, paskui vis didinant greitį. Ir kai baltymai pasidarys
standus, kaip plakta grietinėlė, įdedu šaukštą cukraus ir toliau plaku. Ir
taip tol, kol bus sudėtas visas cukrus. Turi gautis tokia standi, blizganti
masė ir neturi jaustis (girgždėti) cukraus.
Ištraukiu pyragą iš orkaitės ir atvėsinu orkaitę iki 110 laipsnių.
Paruoštus kiaušinių baltymus sudedu ant iškepto pyrago, tolygiai
paskirstau ir atgal į orkaitę. Tik temperatūra turi būti 110 laipsnių ir
orkaitės nereikia iki galo uždaryti. Aš į tarpą įkišau medinę mentelę,
kad orkaitėje nesusikauptų drėgmė. Ir taip kepu pyragą apie valandą
laiko.
Ištraukus iš orkaitės reikia jį atvėsinti ir skanaus. Viršus turi gautis
saldus ir trapus, o obuoliai viduje turi būti minkšti.



Desertai Pyragai

Velykų avinėlis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Tešlai:
Miltų (R[-1]CN 405) 500 g
Sausų mielių 1 pakelis
Cukraus 100 g
Vanilinio cukraus 1 maišelis
Apelsino žievelė
Druskos žiupsnelis
Kiaušinis
Šilto pieno 200 ml
Papuošimui:
Trynys 1 vnt
Baltymas 1 vnt
Pieno 1 šaukštelis
Lazdyno riešutas 1 vnt
Cukraus pudra

Paruošimas:
Mieles sumaišyti su cukrumi ir 2-3 šaukštais pieno (iš bendro
kiekio).Leisti sureaguoti kokias 10 minučių, kol užsidės putų kepurėlė.
Iš likusių produktų užminkyti tešlą ir įmaišyti mieles. Gerai išminkyti
tešlą ( aš tai darau kombaino pagalba) ir statyti šiltai, kad tešla
padvigubėtu. Man užtenka 1 val.

Perminkyti tešlą, ir ant silikoninio kilimėlio iškočioti 1 cm. blyną. Uždėti
TRAFARETĄ. Apipjaustyti.
Avytės formą ištepti išplaktu kiaušinio baltymu. Iš likusios tešlos
formuoti tarp delnų mažus rutulėlius ir juos lipdyti prie avytės. Vietoj
akytės įklijuoti lazdyno riešutą.
Kaušinio trynį išplakti su pienu ir patepti šepetėliu avytę. Dėti į 180
laipsnių orkaitė 30 min.

Gausiai pabarstyti cukraus pudra.
Skanaus!



Desertai Pyragai

Varškės pyragas su apelsinais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 120 g
Avižinių sausainių 200 g
Maltų aguonų 25 g
Philadelphia sūrio 400 g
Želatinos 10 g
Pusriebės varškės 400 g
Cukraus 1/2 stiklinės
Vanilinio cukraus 2 pakeliai
Citrinos nutarkuota žievelė ir sultys 1 vnt
Plakamosios grietinėlės 200 ml
Apelsinų žele 1 pakelis
Dideli apelsinai (be kauliukų) 3-4 vnt

Paruošimas:
1.Sausainius sudėti į tvirtą polietileninį maišelį ir kočėlu sutrinti, tada
sukrėsti į indą, gerai sumaišykite su tirpintu margarinu,(as dar įbėriau
saujelę tarkuoto šokolado) sausainių masę sukrėsti į kepimo popieriumi
išklotą apskritą skardą, tolygiai paskirstyti, suspausti ir padėti
šaltai.Mano skarda 26cm skersmens.

2. Želatiną išbrinkinti šaltame vandenyje. Varškę pertrinti blenderiu ar
per sieteli,suberti cukrų, vanilinį cukrų ir išsukti elektriniu plakikliu.I
varškės masę suberti aguonas ,sudėti sūrį,suberti nutarkuotą citrinos
žievelę ir viską gerai išmaišyti(šaukštu). Puode įkaitinti citrinų sultis,
supilti ir ištirpinti želatiną, kiek atvėsusį mišinį atsargiai įmaišyti į
varškės masę ir padėti šaltai. Kai pradės stingti, įmaišyti plaktą
grietinėlę. Varškės masę sukrėsti ant avižinių sausainių papločio ir 4
val. dėti į šaldytuvą(aš skubėjau tai užteko valandos šaldymo kameroj).

3.. Apelsinus skersai supjaustyti griežinėliais, išdėliokite ant pyrago
viršaus. Žele paruosti kaip nurodyta ant pakelio,tik perpus mažiau
vandens pilti.Atvėsinti ir užpilti ant pyrago.Dėti į šaldytuvą.

Skanaus!



Desertai Pyragai

Kriaušių ir kondensuoto pieno pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g
Tešlai:
Miltai 250 g
Cukrus 50 g
Kiaušiniai 1 vnt
Kepimo milteliai 1 arbatinis šaukštelis
Įdarui:
Kriaušės 5 vnt
Riešutai 1 stiklinė
Kondensuotas pienas, 1 indelis (apie 400 gr)
Cinamonas 1 arbatinis šaukštelis

Paruošimas:
*Išminkome tešlą.Čia viskas labai paprasta: į dubenį supilam miltus,
cukrų, kepimo piltelius, įmušam kiaušinį ir dėdam minkštą margariną.
Tešlą padedame į šaldytuvą pusvalandžiui

*Gaminam įdarą. Kriaušes supjaustome kubeliais, riešutus truputį
pasmulkiname, dedame cinamono, pilame kondensuotą pieną,
išmaišome.

*Ketvirtadalį tešlos atidėkime, o iš kitos dalies iškočiokime 5 mm storio
lakštą ir dėkime į skardą *Kriaušių masę pilame ant tešlos
lakšto*Atidėtą tešlą sutarkuojame ant viršaus*Dedame į orkaitę,
įkaitintą iki 180 C laipsnių, ir kepame apie 50 min.



Desertai Pyragai

Aguonų pyragas su kremu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 300 g
Aguonos 1 stiklinė
Cukrus 1 stiklinė
Kiaušiniai 2 vnt
Grietinė 1 stiklinė
Soda 0.5 šaukštelio
Kvietiniai miltai 1 stiklinė
Kondensuotas pienas, su cukrumi 1 vienetas
Sviestas 300 g
Pienas 2 stiklinės

Paruošimas:
Aguonas išvirti piene, perkošti ir su mėsmale.
Į aguonas sudėti cukrų, išplaktus kiaušinius, grietinę, sodą, nugesintą
actu, miltus. Išmaišyti.
Tešlą sukrėsti į sviestu išteptą ir pabarstytą kepimo formą ir kepti
laipsnių orkaitėje 30-40 min.
Sutirštintą kondensuotą pieną išsukti su sviestu.
Atvėsusį pyragą perpjauti per pusę ir kremu.
Pyrago viršų papuošti savo nuožiūra palikti nepuoštą.



Desertai Pyragai

Kriaušių pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Kvietiniai miltai 400 g
Cukrus 100 g
Kiaušinių tryniai 2 vnt
Grietinės 2 valg. šaukštai
Kriaušės 4 vnt
Apelsinų arba abrikosų džemas 4 valg. šaukštai

Paruošimas:
Miltus sumaišyti su cukrumi,ant mišinio dėti šaltą supjaustytą
margariną.Kapoti peiliu kol margarinas apsivels miltais,sudėti kiaušinių
trynius,grietinę.Rankomis suminkyti tešlą,padalinti i dvi dalis ir padėti
valandai i šaldytuvą.
Vieną tešlos dalį iškočioti,įtiesti į tortinę nuimamais kraštais,26cm
skersmens,padarant 2-3cm aukščio bortelius.Subadyti dugną
šakute.Kisti į 175laipsn.temp.įkaitintą orkaitę 15min.
Kriaušes nuplauti,supjaustyti pailgom juostelem.Apkepusią tešlą
aptepti džemu,išdelioti kriaušes ir stambia burokine tarka užtarkuoti
likusią tešlą.Baigti kepti apie 40min.Kol paviršius lengvai apskrus.Leisti
pyragui atvėsti.Skanaus!



Desertai Pyragai

Sūrio pyragas su vaisiais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 75 g
Cukraus pudros 75 g
Citrinos tarkuota žievelė 1 vnt
Vanilinis cukrus 1 arbat.šaukštel.
Kiaušiniai 2 vnt
Miltai 50 g
Maltų aguonų 100 g
Pieno 2 valg.šaukštai
Kremas:
Kreminio sūrio Philadelphia 400 g
Riebios plaktos grietinėlės 400 g
Želatinos 2 arbat.šaukštel.
Vanilinio cukraus 1 arbat.šaukštel.
Kreminės varškės masės 400 g
Cukraus pudros 100 g

Paruošimas:
Aguoniniam biskvitui išplakti minkštą kambario temperatūros sviestą
su puse cukraus pudros. Įmaišyti citrinos žievelę ir vanilinį cukrų. Po
vieną įmaišyti kiaušinių trynius. Miltus sumaišyti su aguonomis ir
atsargiai įmaišyti į tešlą kartu su pienu. Baltymus išplakti su likusia
cukraus pudra iki standumo ir įmaišyti į tešlą. Tešlą sukrėsti į kepimo
popieriumi išklotą 26 cm skersmens torto formą ir kepti iki 180° C
įkaitintoje orkaitėje 30 – 40 minučių. Ataušinti.
Grietinėlę suplakti su cukraus pudra.Į dubenį sudėti varškės masę su
vaniliniu cukrumi,sudėti sūrį,ištirpintą želatiną, viską išplakti
mikseriu,atsargiai šaukštu įmaišyti plaktą grietinėlę.
Į tortinę su nuimamais kraštais dėti biskvitą,sukrėsti kremą ir valandai
padėti į šaldytuvą kad apstingtų.Viršų puošti vaisiais, užpilti žele,
paruošta pagal nurodymą tik mažesniu kiekiu vandens.Laikyti
šaldytuve kol sustings.Skanaus!



Desertai Pyragai

Pyragas margutis su slyvomis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Kiaušiniai 3 vnt
Cukraus 1 stiklinė
Sodos 2 arbatiniai š.
Uogienės 1 šaukštas
Pieno 0,5 stiklinės
Slyvų kompato 0,5 stiklinės
Miltų 3 stiklinės
Kakavos 3 arb. šaukšteliai
Cinamono 0,5 arb. šaukštelio
Džiūvėsėlių (kepimo indui apibarstyti)
Marinuotų slyvų
Varškės 200 g
Kiaušinis (varškei bus naudojamas) 1 vnt
Šiek tiek vanilinio cukraus
Džiūvėsėlių 3 šaukštai
Pieno

Paruošimas:
Kiaušinius išplakame su cukrumi, sudedame uogienėje nugesintą sodą,
supilame ištirpintą margariną, dedame miltus, pilame pieno, slyvų
kompato.Tešla turi gautis gan skysta. Tuomet ją skeliame į dvi dalis. Į
vieną dalį dedame kakavą ir cinamoną, išmaišome ir pilame į kepimo
indą išklotą kepimo popieriumi, apibarstytu džiūvėsėliais. Dedame į
orkaitę 7 - 10 min. 225 temp. Per tą laiką varškę išmaišome su 1
kiaušiniu, vaniliniu cukrumi,džiūvėsėliais ir pienu, kad gautųsi grietinės
tirštumo masė. Po to išimame pyragą iš orkaitės, ant rudojo pagrindo
sudedame smulkiai pjaustytas slyvas, pilame antrąją tešlos dalį
(šviesiąją) ir tolygiai ant pyrago viršaus su šauštu pridėstome varškės
įdaro. Tuomet paruoštą pyragą dedame į orkaitę dar 20-25 min. 200
laipsnių temp. Ar iškepęs patikriname su medinių pagaliuku. Skanaus!
Pastabos: Galima pilti vien tik pieną, jei neturite kompato, o slyvas
pakeisti kitais norimais vaisiais arba tiesiog smulkiai pjaustytais
obuoliais,sumaišytais su šiek tiek cinamono ir cukraus.



Desertai Pyragai

tinginys su kondensuotu pienu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
sausainiu 1 kg
kondensuoto pieno sutirštinto su cukrumi 1 ind.
cukraus 2 valg. šaukšt.
razinos 1 saujelė
kakava 4 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Sutrupinam gabaliukais sausainius ir paliekam ant stalo. įĮ puodą
dedam sviestą ir ištirpinam tada į jį neužgesinę dujinės viryklės dedam
razinas, kakavą, cukrų, kondensuotą pieną ir maišydami kaitinam iki
užvirimo. tada išjungiam viryklę ir į puodą dedame sutrupintus
sausainius. gerai išmaišome, sudedam į formą, apspaudžiam, kai
atvėstam dedam į šaldytuvą keliom valandom. kai gerai sustingsta
galime valgyti .

Recepto istorija:
šis desertas yra labai mėgstamas vaikų ir gana greitai paruošiamas,
nereikia daug terliotis, taip pat jį gali ruošti visa šeima ir smagu ir
skanu :)



Desertai Pyragai

'Skruzdelynas'

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 1 arbat. šaukštel.
Kiaušiniai 3 arbat. šaukštel.
Cukrus 2 valg. šaukšt.
Miltai 400 g
Aliejus 1 butelis
Aguonos 100 g
Grietinė 1 valg. šaukšt.
Medus ind.

Paruošimas:
3 kiaušinius išplakti su 2 valg. šaukšt.cukraus,idėti 1 valg. šaukšt.
grietinės ir sulydito margarino 1 arbat. šaukšteli.Tada suberti miltus,
miltų dedame tiek, kad minkant tešla neliptų prie rankų. Tešlą
iškočiojame labai plonai kaip popieriaus lapas, kad butu tokio
storumo.Supjaustome nedidelemis formomis,juos iskepame
aliejuje.Prieš dedant "lapelius" į aliuju,alieju gerai įkaitinam.Iškeptus
"lapelius" lėkštėje eilėmis dedame juos sulaistome medumi ir
užbarstome aguonas, vėl dedame "lapelius" sulaistome medum ir
užbarstome aguonas ir t.t.

Recepto istorija:
Jis tinka visomis progomis,net ir karštai vasaros dienai kai norisi kažko
skanaus.



Desertai Pyragai

Spanguolių ir obuolių pyragas

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
cukraus 150 g
kiaušiniai 4 vnt
miltų 150 g
spanguolių 1 stiklinė
didelis obuolys 1 vnt

Paruošimas:
Į išlydytą margariną VILNIUS beriame cukrų, mušame kiaušinius ir
gerai išmaišome.

Į plakinį lėtai beriame miltus, nuolatos maišant.

Gautą tešlą gerai išminkome.

Į tešlą suberiame spanguoles ir susmulkintą obuolį. Tešlą dar kartą
gerai išminkome. Minkyti reikėtų atsargiai, kad nesutrintumėte
spanguolių ir obuolių.

Kepimo formos apačią išklojame kepimo popieriumi, o kraštus
ištepame margarinu.

Tešlą sudedame į formą ir paliekame šaldytuve 2 valandoms.

Po to pyragą kepame 180 laipsnių orkaitėje apie 30 min. Pyragas bus
iškepęs, kai pyrago viršus gražiai paruduos.

Skanaus!



Desertai Pyragai

Biskvitinis pyragas "Širdelė"

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 50 g
kiaušiniai 6 vnt
cukraus 200 g
tarkuotos citrinos žievelės 1 v.š.
vanilinio cukraus 1 v.š.
miltų 150 g
krakmolo 50 g
kepimo miltelių 1 a.š.

Paruošimas:
Kiaušinių trynius atskirti nuo baltymų ir su cukrumi išplakti iki purios
masės.

Į trynių masę sudėti, citrinos žieveles, vanilinį cukrų, krakmolą, supilti
ištirpintą margariną VILNIUS. Gerai išmaišyti.

Baltymus išplakti iki standžių putų ir atsargiai sudėti ant trynių masės.

Miltus sumaišyti su kepimo milteliais ir persijoti ant kiaušinių plakinio.

Viską atsargiai sumaišyti.

Paruoštą tešlą supilti į kepimo formą išteptą margarinu.

Kepimo temperatūra orkaitėje turėtų būti 180-200C. Kepti reikėtų apie
50-60 min.

Labai skanu su ledais ir šviežiomis uogomis.



Desertai Pyragai

Obuolių pyragas

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
šilto vandens (puodelis 200ml talpos) 0.25 puodelio
pieno 0.25 puodelio
cukraus 0.25 puodelio
kiaušiniai 2 vnt
miltų 3 puodeliai
druskos 0.5 a.š.
mielių 2 a.š.
dideli obuoliai 2 vnt

Paruošimas:
Kiaušinius išsukame su cukrumi.

Į kiaušinių ir cukraus masę pilame ištirpintą margariną VILNIUS, šiek
tiek druskos, vandenį, pieną, suberiame miltus ir sausas mieles. Gerai
išmaišome.

Tešlą paliekame šiltai 1 val.

Po 1 valandos tešla išklojame kepimo formą, patemptą margarinu. Ties
viduriu šiek tiek suspaudžiame, kad gautųsi įdubimas.

Į tešlos vidurį sudedame obuolių griežnėlius.
Obuolius galima apšlakstyti pienu.

Kepame 220 C orkaitėje apie 35-40 min.



Desertai Pyragai

Kakavinis pyragas

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
kiaušiniai 6 vnt
cukraus 300 g
vanilinio cukraus 1 pak.
miltų 300 g
kepimo miltelių 2 a.š.
kakavos 3 v.š.

Paruošimas:
Kiaušinių trynius atskirti nuo baltymų ir su cukrumi išplakti iki purios
masės.

Į trynių masę sudėti vanilinį cukrų, supilti ištirpintą margariną VILNIUS
ir išmaišyti.

Baltymus išplakti iki standžių putų ir atsargiai sudėti ant trynių masės.

Miltus sumaišyti su kepimo milteliais, kakava ir persijoti ant kiaušinių
plakinio.

Viską atsargiai išmaišyti.

Paruoštą tešlą supilti į kepimo formą, išteptą margarinu VILNIUS.

Pyragą kepti 180-200 C orkaitėje apie 1 valandą.

Prie pyrago tinka ledai.

Skanaus :)



Desertai Pyragai

Rabarbarų trupiniuotis

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 150 g
aukščiausios rūšies miltų 300 g
kiaušinis 1 vnt
cukraus 100 g
grietinės 2 v.š.
kepimo miltelių 1 a.š.
rabarbarų stiebų 10-12 vnt
rudojo cukraus (galima ir paprastą cukrų naudoti) rabarbarų pabarstymui 2 v.š.
druskos 1 žiupsnelis

Paruošimas:
Sutarkuoti į dubenį margariną, suberti miltus, cukrų, druską, įdėti
grietinę ir kiaušinį. Minkyti tešlą iki vientisos masės.

Tešlą suvynioti į maistinę plėvelę ir dėti į šaldiklį 30 min. Jei turite
daugiau laiko ir kantrybės, laikykite apie 1-2 val. šaldytuve.

Rabarbarus nuplauti (lupti nebūtina) ir supjaustyti 1 cm ilgio kubeliais,
apibarstyti cukrumi ir išmaišyti.

Į kepimo formą sutarkuoti burokine tarka 2/3 dalis tešlos, ant viršaus
suberti rabarbarus.

Pabaigoje ant rabarbarų sutarkuoti likusią tešlą. Kepti 200 C
temperatūroje apie 30 min., kol pyragas gražiai paraus.

Karštas labai skanus su trintomis braškėmis ir ledais.



Desertai Pyragai

Zebriukas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 1 kepimui
Kiaušiniai 2 vnt.
Miltai 250 g
Cukrus 6 valg. šaukšt.
Pienas 50 ml
Kakavos milteliai 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
1. Kiaušinių baltymus atskirti nuo trynių ir išplakti iki standžių putų. 2.
Trynius išsukti su cukrumi ir pienu. Pakaitinti ant silpnos ugnies apie 5
min. 3. pakaitintus trynius su cukrumi ir pienu pilti į išplaktus baltymus.
Viską sumaišyti iki vientisos masės. 4. Tešlą padalyti į dvi dalis, į vieną
iš jų įdėti kakavos. Išmaišyti. 5. Kepimo skardą ištepti sviestu. Į skardą
supilti tešlą. 6. Kepti 150 C įkaitintoje orkaitėje apie 30 min Skanaus



Desertai Pyragai

Obuolių pyragas su ledais

Ingredientai:
Tešlai:
kiaušiniai 4 vnt.
cukraus 150 g
druskos 1 žiupsnelis
miltų 150 g
kepimo miltelių 1 žiupsnelis
Įdarui:
Margarino VILNIUS kepiniams 80 g
dideli obuoliai 6 vnt
cukraus 1 v.š.
Garnyrui:
ledų 250 ml

Paruošimas:
Kiaušinius reikia išplakti su cukrumi.

Įberti žiupsnelį druskos ir kepimo miltelių.

Į gautą masę berti miltus, nuolatos maišant, kad nesusidarytų
gumuliukų. Jei tešla visgi gavosi per kieta, galima įpilti šlakelį karšto
vandens ar pieno.

Tešlą reikėtų susukti į maistinę plėvelę ar foliją ir palaikyti šaldytuve
apie 30 min.

Kol tešla šaldytuve, pasigaminame įdarą.

Obuolius nulupame ir supjaustome kubeliais.

Obuolius pakaitiname ant margarino. Galiausiai sumaišome su cukrumi.

Tešlą pasidaliname į dvi dalis ir plonai iškočiojame.

Viena tešlos dalimi išklojame kepimo formą. Prieš tai kepimo formą
reikėtų ištepti sviestu ar margarinu.

Ant tešlos sudedame paruoštą obuolių masę.

Galiausiai obuolius užklojame likusia tešla.

Orkaitę įkaitinti iki 200 C temperatūros. Pyragą kepame 50-60 min.

Kartu su pyragu patiekiame vanilinių ledų. Papuošimui galima naudoti
turimus žalumynus.

Skanaus:)



Desertai Pyragai



Desertai Pyragai

Močiutės obuolių pyragas

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 1 a.š.
nuluptų graikinių riešutų 180 g.
obuolių 600 g.
cukraus pudros 1 šaukštas
brendžio 125 ml.
kiaušiniai 5 vnt.
rudojo cukraus 300 g.
graikinių riešutų aliejus (tinka ir augalinis) 180 g.
miltų 330 g.
kepimo miltelių 1 šaukštelis
druskos 1 žiupsnelis

Paruošimas:
1. Įkaitinkite orkaitę iki 160 °C.

2. Graikinius riešutus susmulkinkite ir pakaitinkite orkaitėje apie 10-15
min.

3. Išvalykite obuolius ir supjaustykite 1 cm kubeliais.

4. Dubenėlyje ištirpinkite sviestą ir cukrų, sudėkite obuolius ir ant
silpnos ugnies pakaitinkite. Supilkite 2 šaukštus brendžio, išmaišykite ir
nuimkite nuo ugnies.

5. Kiaušinius išplakitei dideliame dubenyje iki purumo. Palaipsniui
pridėkite rudojo cukraus. Viską dar kartą labai gerai išplakti.

6. Mažu greičiu plakite ir tuo pat metu supilkite plona srove aliejų ir
likusį brendį.

7. Miltus sumaišome su kepimo milteliais ir druska.

8. Visus produktus galiausiai sumaišome.

9. Kepimo formą išklojame kepimui skirtu popieriumi ir sudedame tešlą.

10. Kepame orkaitėje (temperatūra iki 180 °C) apie 30-45 min.

11. Išimkite pyragą iš formos ir atvėsinkite ant grotelių.

12. Iškepusį pyragą pabarstykite cukraus pudra.

Labai skanu su ledais ar pienu :)



Desertai Pyragai

Šokoladinis pyragas su cinamonu ir gvazdikėliais

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 185 g
kiaušiniai 4 vnt
cukraus 180 g
juodojo šokolado ar šokolado drožlių 160-180 g
cinamono 1 šaukštelis
gvazdikėlių 1 žiupsnelis
kapotų lazdyno riešutų 50 g
pieno 250 ml
miltų 400 g
kepimo miltelių 15 g
cukraus pudros 2 v.š.

Paruošimas:
Baltymus atskirti nuo kiaušinių trynių.

Baltymus išplakame su žiupsneliu druskos.

Kiaušinių trynius išsukame su margarinu VILNIUS ir cukrumi.
Pridedame cinamono, gvazdikėlių, riešutų ir maišome. Supilame pieną
ir tarkuotą šokoladą. Gerai išmaišome su maišytuvu. Į šią masę
suberiame miltus persijotus su kepimo milteliais ir dar karta gerai
išmaišome su maišytuvu.

Į gautą masę atsargiai įmaišome ir išplaktus kiaušinių baltymus.

Kepimo formą išklojame specialiu kepimo popieriumi. Supilame tešlą.

Pyragą kepame 180-190 C orkaitėje apie 50-55 minutes.

Iškepusį pyragą pabarstome cukraus pudra.

Labai skanus!



Desertai Pyragai

Varškės ir juodųjų serbentų pyragas

Ingredientai:
Biskvitui:
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
kiaušiniai 1-2 vnt
cukraus 100 g
druskos 1 žiupsnelis
vanilinio cukraus 1 a.š.
kepimo miltelių 1 a.š.
miltų 150 g
Varškės sluoksniui:
varškės 400 g
jogurto (be priedų) 0,5-1 litras
cukraus (galima ir daugiau) 3-4 v.š.
želatinos 10-15 g
Uogų sluoksnis:
juodųjų serbentų uogienės arba šviežių juodųjų serbentų su cukrumi (1 stiklinės
talpa apie 100-120 ml) 2 stiklinės

Paruošimas:
Margariną ištirpiname ir išmaišome su cukrumi, vaniliniu cukrumi ir
kiaušiniais. Beriame žiupsnelį druskos, kepimo miltelių ir miltų.

Iš tešlos suformuojame biskvitinį lakštą ir kepame orkaitėje 180
laipsnių apie 20-25 min.

Kol kepa biskvitas pasigaminame varškę.

Sumaišome visus vaškės sluoksnio ingredientus (želatiną ištirpinti
reikia nedideliame kiekyje vandens) ir išplakame su mikseriu.

Iškepusį ir atvėsusį biskvitą dedame į torto formą. Jei reikia biskvitą
apipjaustome.

Ant biskvito sudedame varškės sluoksnį ir dedame į šaldytuvą bent 4
val.

Kai pyragas jau sustengęs ant viršaus užpilame juodųjų serbentų.
Palaikome šaldytuve dar 1 val.

Skanaus!



Desertai Pyragai

Vyšnių skanumėlis

Ingredientai:
Biskvitui:
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
kiaušinis 1 vnt
cukraus 100 g
druskos 1 žiupsnelis
vanilinio cukraus 2 a.š.
kepimo miltelių 1 a.š.
miltų 150 g
Varškės sluoksniui:
varškės 400 g
jogurto (be priedų) 0,5-1 litras
cukraus (galima ir daugiau) 4 v.š.
želatinos 15 g
citrinos sulčių 1 a.š.
vyšnių su cukrumi (tinka ir vyšnių uogienė) 2 stiklinės

Paruošimas:
Margariną ištirpiname ir išmaišome su cukrumi, vaniliniu cukrumi ir
kiaušiniu. Beriame žiupsnelį druskos, kepimo miltelių ir miltų.

Iš tešlos suformuojame biskvitinį lakštą ir kepame orkaitėje 180
laipsnių apie 25 minutes.

Kol kepa biskvitas pasigaminame varškę.

Sumaišome visus vaškės sluoksnio ingredientus (želatiną reikia
ištirpinti 30 ml vandenyje) ir išplakame su mikseriu.

Iškepusį ir atvėsusį biskvitą dedame į torto formą. Jei reikia biskvitą
apipjaustome.

Ant biskvito sudedame varškės sluoksnį ir dedame į šaldytuvą bent 4
val.

Kai pyragas jau sustengęs ant viršaus užpilame vyšnias. Pagamintą
pyragą šaldytuve reikėtų palaikyti dar 1 val.

Skanaus!



Desertai Pyragai

"Smagurių" braškinis pyragas

Ingredientai:
Biskvitas:
Margarino VILNIUS kepiniams 125 g
kiaušiniai 2 vnt
cukraus 125 g
kepimo miltelių 1 šaukštelis
miltų 200 g
pieno truput.
Varškės sluoksnis:
šaldytų braškių (tinka ir šviežios) 100 g
maskarponės sūrio 120 g
varškės 500 g
cukraus 50 g
vanilinio cukraus 1 šaukštelis
kiaušiniai 2 vnt
Viršutinis sluoksnis:
kiaušiniai (maži) 2 vnt
saulėgrąžų aliejus (rafinuotas) 50 g
pieno 50 g

Paruošimas:
Iš nurodytų produktų išmaišome tešlą.

Sūrį, varškę, cukrų, vanilinį cukrų, kiaušinius išplakame su mikseriu.

Kepimo formą patepame margarinu ir pabarstome miltais.

Į kepimo formą supilame tešlą. Ant tešlos dedame braškes ir užpilame
varškės mase.

Pyrago viršų ištepame išplaktais kiaušiniais su aliejumi ir pienu.

Kepame orkaitėje 180 C ~30 min.

Pyragą reikėtų valgyti šaltą.

Todėl, kai iškepa pyragas reikėtų leisti jam atvėsti ir tuomet palaikyti
1-2 val. šaldytuve.

Tik tuomet galima išimti iš kepimo formos. (Reikėtų tokios kepimo
formos, kur ir šonai, ir dugnas nusiima).



Desertai Pyragai

obuolių pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Miltai 400 g
Cukrus 5 valg. šaukšt.
Kiaušiniai 1 vnt.
Obuoliai 5 vnt.

Paruošimas:
Sviestą, cukrų ir miltus suminkykite, kad pasidarytų trupinių masė.
Įdėkite kiaušinio trynį ir padarykite, kad išeitų vientisa masė. Įdarui :
nulupti obuolius smulkiai supjaustykite pabarstykite cinamonu ir
cukrumi. Iš tešlos padarykite du papločius viena didesnį pagrindui, kitą
mažesnį viršui. didesnį paplotį dėti į apačią sudėti įdarą, uždėti
viršutinį paplotį. Kepti 200 C apie 30 min



Desertai Pyragai

Braškių ir rabarbarų pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Cukrus 1 stikl.
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Rabarbarai 250 g
Braškės 250 gab.
Pienas 0.5 stikl.
Cinamono, cukraus 1 saujelė

Paruošimas:
Kiaušinius išplakite su cukrumi, sudėti išlydytąkepinių margariną po to
palaipsniui suberkite miltus, , sudėkite kepimo miltelius, įpilkite pieną
Viską išmaišykite iki vientisos masės. Rabarbarus nulupkite ir
supjaustykite, braškes irgi supjaustome Supilti tešlą į kepimo formą,
ant viršaus sudėti rabarbarus braškes apibarstyti cinamonu ir cukrumi
ir pašauti į orkaitę 30-40 minučių .



Desertai Pyragai

Vyniotnis su aguonomis

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 50 g
miltų 1 kg
pieno 1,5 stiklinės
mielių 30 g
kiaušinių tryniai 5 vnt
druskos 5 g
cukraus 60 g
aguonų 300 g
vanilinio cukraus 1 šaukštas

Paruošimas:
Į pašildytą pieną supilamos išleistos su dalimi cukraus mielės,
suberiame pusę miltų ir išmaišome.

Tešlos paviršius storai apibarstomas miltais, šiltai uždengiamas ir
paliekamas šiltoje vietoje, kad pakiltų.

Nuslūgusi tešla išplakama, suberiami likę miltai, druska, tryniai su
cukrumi.

Minkome tešlą, kol nebelimpa prie rankų.

Aguonas gerai nuplauname ir išbrinkiname karštame vandenyje, po to
aguonos nusunkiamos ir sumalamos mėsmale arba sutrinamos.

Kiaušinis ištrinamas su cukrumi, sudedamos paruoštos aguonos,
vanilinis cukrus.

Ant miltais pabarstyto stalo kočiojame tešlą (1 cm), aptepame
aguonomis, paliekant po 1cm nuo krašto neištepta.

Tešlą atsargiai suvyniojama.

Vyniotinis atsargiai perkeliamas į skardą siūle į apačią.

Kepame 220 laipsnių orkaitėje 40-50 min.



Desertai Pyragai

Pyragas "Sluoksniukas"

Ingredientai:
Skardos patepimui:
Margarino VILNIUS kepiniams 15 g
Bendrai tešlai:
kiaušiniai 6 vnt
cukraus 240 g
krakmolo 100 g
grietinės 2 v.š.
miltų 120 g
sodos 0,5 a.š.
Apatiniam sluoksniui:
slyvų 400 g
Viduriniajam sluoksniui:
aguonų 100 g
Viršutiniam sluoksniui
šokolado 100 g
kakavos 1,5 v.š.
Padažui:
kondensuoto saldinto pieno 1 indelis

Paruošimas:
Iš tešlai skirtų produktų pasigaminame nei per kietą, nei per skystą
tešlą.

Tešlą pasidaliname į tris dalis.

Pirmąją dalį tešlos sumaišome su slyvomis. Slyvas reikia nulupti, išimti
kauliukus ir sutrinti.

Antrąją dalį tešlos sumaišome su aguonomis.

Trečiąją dalį - ištirpintu šokoladu ir kakava.

Kepimo formą patepame margarinu VILNIUS kepiniams ir supilame
pirmąjį sluoksnį, antrąjį ir galiausiai trečiąjį.

Kepame 175-200 C orkaitėje 40-45 min.

Viršų užpilame kondensuotu pienu jau iškepusį pyragą. Kas nemėgsta
labai saldžiai, padažo galima nepilti arba dėti mažiau cukraus į tešlą.

Gero apetito!



Desertai Pyragai

Pyragas su slyvomis

Ingredientai:
džiovintų slyvų (galima naudoti ir šviežias) 10 vnt
graikinių riešutų (papuošimui) 1 saujelė
Skardos patepimui:
Margarino VILNIUS kepiniams 20 g
Biskvitui:
kondensuoto saldinto pieno 250 g
kiaušiniai 2 vnt
miltų 100 g
citrinos sulčių 1 šaukštelis
sodos 0,5 šaukštelio
Pertepimui:
pieno 250 ml
grietinėlės (35 proc.) 300 ml
želatinos 20 g
cukraus pudros 60 g

Paruošimas:
Bikvitas:

Užmaišome tešlą iš biskvitui skirtų produktų (viską sumaišome).

Ištepame margarinu VILNIUS kepiniams kepimo formą. Į ją supilame
tešlą ir kepame 180 laipsnių orkaitėje apie 30 minučių.

Kol biskvitas iškeps, pasigaminame pertepimui skirtą kremą.

Pertepimas:

ištirpiname želatiną piene.
Pieną su želatina išplakame su grietinėle ir cukraus pudra.

Formuojame pyragą:

iškepusį biskvitą perpjauname per pusę.
Vieną dalį biskvito dedame ant torto formos dugno, sudedame slyvas ir
ant viršaus supilame sluoksnį paruošto kremo. Biskvitą reikia apipjauti,
nes jo forma turi būti mažesnė nei torto formos dugnas. Nuo kraštų turi
likti po 1-2 cm.

Ant viršaus uždedame antrąją biskvito dalį. Pyrago šonus užpildome
kremu, viršų plonai patepame likusiu kremu ir užbarstome likusiais
biskvito trupiniais. Papuošimui naudojau graikinius riešutus.

Dedame į šaldytuvą 3-5 valandoms.

Skanaus :)
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Juodųjų serbentų žele pyragas

Ingredientai:
Pagrindas:
juodojo šokolado 35 g
kiaušinis 1 vnt
cukraus 2 šaukštai
kepimo miltelių 0,5 šaukštelio
miltų 2 šaukštai
Juodųjų serbentų želė:
serbentų 300 g
grietinėlės 250 g
cukraus 100 g
želatinos 15 g
Baltojo šokolado želė:
grietinėlės 250 g
baltojo šokolado 200 g
vanilinio cukraus 1 šaukštelis
želatinos 15 g

Paruošimas:
Pagrindas:

karšto vandens vonelėje ištirpiname šokoladą ir margariną. Maišome
su išsuktais kiaušiniais su cukrumi.
Beriame miltus, kepimo miltelius ir gerai išmaišome.

Formuojame apskritimą iš tešlos ant kepimo popieriumi išklotos
kepimo skardos.
Kepame pagrindą 180 laipsnių orkaitėje apie 20 min.

Juodųjų serbentų želė:

juoduosius serbentus sutriname su cukrumi. Išplakame kartu su
grietinėlėje ištirpinta želatina.

Baltojo šokolado želė:

ištirpiname baltąjį šokoladą. Maišome jį su vaniliniu cukrumi ir
grietinėlėje ištirpinta želatina. Viską gerai išplakame.
Iškepusį biskvito lakštą dedame į torto formą arba specialią formą želei.

Ant biskvito pilame juodųjų serbentų sluoksnį ir palaikome šaldytuve 1
valandą. Po valandos ant juodųjų serbentų sluoksnio pilame baltojo
šokolado ir vėl dedame į šaldytuvą 1 valandai. Kartodami tokią seką,
supilame ir likusius sluoksnius.

Labai gaivus ir skanus pyragas :)
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Aviečių desertas

Ingredientai:
aviečių 500 g
grietinėlės 300 g
cukraus pudros 6 šaukštai
apelsinų sulčių (šviežiai išspaustų) 3 šaukštai
šokolado 50 g
Tešlai:
margarino VILNIUS kepiniams 50 g
cukraus 50 g
kiaušiniai 2
miltų 100 g
pieno (jei reikės)

Paruošimas:
Ištirpintą margariną sumaišome su cukrumi, išplaktais kiaušiniais.
Beriame miltus, jei tešla per kieta, pilame šiek tiek pieno.

Tešlą supilame į kepimo skardą (prieš tai išklotą kepimo popieriumi) ir
kepame 180 C orkaitėje 20-30 minučių.

"Mascarpone" sūrį išplakame su grietinėle, apelsinų sultimis ir cukraus
pudra.

Kai biskvitas iškepęs, jį supjaustome norimo dydžio gabalėliais.
Dedame į dubenį, beriame avietes, užpilame pasigamintos grietinėlės
ir toliau sluoksniuojame.

Viršų papuošiame avietėmis ir tarkuotu šokoladu.

Skanaus!
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Meduolis

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
cukraus 3 šaukštai
kiaušiniai 5
druskos 1 žiupsnelis
kepimo miltelių 1 šaukštelis
medaus 120 g
vanilinio cukraus 1 šaukštelis
miltų 125 g
smulkintų graikinių riešutų 250 g
cukraus pudros 1 šaukštas

Paruošimas:
Margariną išsukame su cukrumi. Suberiame druską, vanilinį cukrų,
medų ir įmušame kiaušinius.

Kai gerai išmaišome, suberiame graikinius riešutus ir dar kartą
išmaišome.

Miltus sumaišome su kepimo milteliais ir po vieną šaukštą dedame į
kiaušinio plakinį, nuolatos maišant.

Jei reikia šiek tiek įpilame ir pieno.

Suformuojame norimos formos pyragą.

Kepti reikia 200 laipsnių orkaitėje 30 minučių.

Iškepusį meduolį pabarstome cukraus pudra.

Skanaus.
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Pyragas "Serbentėlė"

Ingredientai:
miltų 400 g
pieno 0,25 l
margarino VILNIUS kepiniams 40 g
cukraus 75 g
kiaušiniai 2
vanilinio cukraus 1 šaukštelis
kepimo miltelių 1 šaukštelis
raudonųjų serbentų 3 stiklinės (1 stiklinė - 120ml)
cukraus pudros 3 šaukštai

Paruošimas:
Kiaušinius išplakame kartu su cukrumi.

Supilame ištirpintą margariną, beriame miltus, sumaišytus su kepimo
milteliais ir vaniliniu cukrumi, pilame pieną (galima pilti ir daugiau, jei
reikia) ir gerai išmaišome.

Dalį tešlos pilame į paruoštą kepimo formą, suberiame raudonuosius
serbentus ir užpilame likusią tešlą.

Pyragą kepame 180 laipsnių orkaitėje 40min.

Iškepusį pyragą pabarstome cukraus pudra ir papuošiame serbentų
šakelėmis.

Skanaus!
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Vyšnių pyragas

Ingredientai:
miltų 500 g
minkšto margarino VILNIUS kepiniams 150 g
mielių 20 g
pieno 300 ml
cukraus 120 g
kiaušiniai 3
druskos 1 žiupsnelis
vyšnių be kauliukų 3 stiklinės

Paruošimas:
Mieles puodelyje sumaišyti su šaukšteliu cukraus bei keliais
šaukšteliais šilto pieno.

Įmaišyti truputį miltų ir 15 min. palaikyti, kad pakiltų.

Iš minkšto margarino, cukraus ir kiaušinių išplakti purią masę. Užsijoti
miltus, pilti į mielių ir pieno masę bei sudėti kitus produktus.

Vyšnias galima maišyti kartu su tešla arba tiesiog užpilti tešlą.

Pyragą pašauname į 200 laipsnių orkaitę 40 minučių.

Labai skanus ir paprastas pyragas :)
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Pyragas su žemuogėmis

Ingredientai:
miltų 300 g
mielių 42 g
pieno 250 ml
cukraus 75 g
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
kiaušinis 1
druskos 1 žiupsnelis
žemuogių 400 g

Paruošimas:
Miltus persijoti į dubenį, jų kauburėlio viduryje padaryti įdubimą ir į jį
sutrupinti mieles. Įpilti šiek tiek šilto pieno, įberti šaukštelį cukraus,
truputį miltų ir sumaišyti į vientisą masę. Uždengti ir palaikyti šiltoje
vietoje 30 minučių.

Likusį pieną, cukrų, minkštą margariną, kiaušinį, druską dėti į dubenį
(kuriame mielių ir miltų masė) ir suminkyti į vientisą tešlą.

Tešlą į kepimo formą sukrečiame dalimis ir ant kiekvienos dalies
priberiame žemuogių.

Kepti 190 laipsnių orkaitėje apie 40 minučių.
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Pyragas "Bangelės"

Ingredientai:
miltų 500 g
mielių 30 g
cukraus 80 g
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
šilto pieno 300 ml
kiaušinis 1
druskos 1 žiupsnelis

Paruošimas:
Miltus persijoti į dubenį. Miltų viduryje padaryti įdubimą, į jį sutrupinti
mieles ir įpilti šiek tiek šilto pieno, įberti šaukštelį cukraus, truputį miltų
ir sumaišyti į vientisą masę. Ją uždengti ir palaikyti šiltoje vietoje 15
minučių.

Likusį pieną, cukrų, minkštą margariną, kiaušinį, druską dėti į dubenį
(kuriame kilo tešla) ir suminkyti į vientisą tešlą. Suminkytą tešlą
reikėtų palikti 30 minučių, šiltoje vietoje.

Dar kartą išminkome tešlą ir sudedame į kepimo formą. Viršų pyrago
suformavau kaip bangeles, todėl ir pavadintas "bangelės" :)

Kepti pyragą reikėtų 200 laipsnių orkaitėje apie 40 min.
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Pynutė su įdaru

Ingredientai:
Tešlai:
miltų 500 g
margarino VILNIUS kepiniams 70 g
kepimo miltelių 1 šaukštelis
kiaušinis 1
pieno 1 stiklinė (~150ml)
cukraus 80 g
Įdarui:
bananas 1 didelis
kriaušė 1
obuolys 1
kokosų pieno 1 stiklinė

Paruošimas:
Pasigaminame tešlą iš skirtų produktų, įdedame į foliją ar maišelį ir
paliekame šaldymo kameroje apie 1 valandą.

Obuolį ir kriaušę nulupame ir supjaustome kubeliais. Galima įberti šiek
tiek cukraus ir pakaitiname kokosų piene apie 10-15 minučių.
Obuolys ir kriaušė visiškai pasileisti neturėtų, tik - suminkštėti.

Tešlą iškočiojame, šonus įpjauname. Į tešlos vidurį dedame vaisių įdarą
ir sudedame griežinėliais supjaustytą bananą.

Suformuojame pyragą ir kepame orkaitėje apie 40 minučių.
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Keksas "Diena ir naktis"

Ingredientai:
miltų 3 stikl
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
cukraus 1,5 stikl
citrinos rūgštelės 0,5 a.š
kiaušinių 5 vnt
sodos 1 a.š
grietinės 1 stikl
kakavos 1 v. š.

Paruošimas:
Kiaušinius ištrinti su cukrumi. Sudėti sodą, nugesintą grietinėje. Dėti
miltus ir citrinos rugštelę. Po truputį maišyti su miltais. Supilti pašildytą
margariną. Tešlą padalinti pusiau ir į vieną dalį sudėti kakavą. Į kekso
formą pakaitomis supilame abi tešlas į vieną.

Kepti apie 35-45 min., 180 laipsnių orkaitėje.
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Obuolių pyragas "Kitaip"

Ingredientai:
obuoliai 2
Tešlai:
margarino VILNIUS kepiniams 125 g
kiaušinis 1
brendžio 2 šaukštai
miltaų 300 g
Kremui:
kiaušinio tryniai 3
cukraus pudros 30 g
cukraus 30 g
pieno 300 g
miltų 30 g
vanilinio cukraus 1 šaukštelis
migdolų 50 g

Paruošimas:
Pirmiausiai pasigaminame kremą:

Kiaušinių trynius išplakame su cukraus pudra, vaniliniu cukrumi ir
cukrumi.

Supilame pieną, miltus, sukapotus migdolus ir gerai išplakame.

Gautą kremą pakaitiname ant silpnos ugnies apie 5 min. Neleiskite
kremui užvirti.

Gautą kremą atvėsiname.

Gaminame tešlą:

Margariną supjaustome kubeliais ir sudedame į miltus. Įmušame
kiaušinį ir supilame brendį. Viską gerai išminkome.

Iš pusės gautos tešlos formuojame pagrindą pyragui, o likusi tešlos
dalis bus uždengimui.

Į tešlos pagrindą sudedame susmulkintus obuolius, užpilame kremu ir
viršų uždengiame likusia tešla.

Kepame 150 laipsnių orkaitėje apie 1 valandą.
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Pyragas su slyvomis ir obuoliais

Ingredientai:
vaisių (obuoliai, slyvos) ~0,5 -0,75 kg
cukraus (priklausomai nuo vaisių saldumo) 3 šaukštai
cinamono 0,5 šaukštelio
citrinos sulčių 3 šaukštai
miltų 1,5 stiklinės
kepimo miltelių 1,5 šaukštelio
druskos žiupsnelis
cukraus 0,5 stiklinės
kiaušiniai 3
margarino VILNIUS kepiniams 6 šaukštai
pienos 0,5 šaukšto

Paruošimas:
Vaisius susmulkiname norimo dydžio gabaliukais ir sumaišome su
cinamonu, citrinos sultimis ir 3 šaukštais cukraus, jei vaisiai rūgštūs.

Sumaišome miltus, kepimo miltelius ir druską. Suplakame kiaušinius su
0,5 stiklinės cukraus, sumaišome su tirpintu margarinu ir miltų mišiniu.
Gerai išmaišome. Jei tešlą sunku išmaišyti iki vientisos masės, įpilkite
šaukštą pieno. Galiausiai sumaišome tešlą su vaisiais.

Kepimo formą ištepame margarinu ir pilame tešlą. Kepame įkaitintoje
orkaitėje iki 180 C laipsnių apie 45 - 50 minučių arba iki kol įbedus
pagaliuką ant jo neliks tešlos.
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Mandarinų pyragas

Ingredientai:
kiaušinių 4
cukraus 350 g
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
vanilinio cukraus 1 šaukštelio
miltų (1 puodelis apie 150 ml) 4 puodelių
konservuotų mandarinų, apelsinų. Tinka ir švieži vaisiai. 1 skardinė

Paruošimas:
Užminkome tešlą, jei gaunasi per kieta, galima įpilti šiek tiek
konservuotų mandarinų ar apelsinų sulčių.

Tešlą sukrečiame į kepimo formą. Ant viršaus įspaudžiame mandarino
skilteles. Mandarino ar apelsino skiltelių galima dėti ir sluoksniais pilant
tešlą: pilame dalį tešlos, ant viršaus mandarinų ar aplesinų, vėl tešlos,
pasiliekant keletą skiltelių pyrago viršui.

Kepame 180 laipsnių orkaitėje apie 25-30 minučių.
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Kreminis pyragas su vyšniomis

Ingredientai:
cukraus 15 g
miltinio cukraus 20 g
kiaušinis 1
manų kruopų 2 šaukšteliai
margarino VILNIUS kepiniams 40 g
miltų 0,5 kg
medaus 15 g
pieno 1,5 stiklinės
kepimo miltelių 1 šaukštelis
romos 2 šaukštai
sodos 1 šaukštelis
trynys 1
vyšnios

Paruošimas:
Kiaušiniai išsukami su cukrumi bei medumi. Sudedama 20 g margarino
ir išmaišoma. Miltai, kepimo milteliai ir soda sumaišoma kartu ir
sudedama į kiaušinių masę ir išminkoma, turi gautis prie rankų
nelimpanti tešlą, kuri padalinama į 4 dalis ir kiekviena jų iškočiojama ir
iškepama.

Ruošiamas kremas. Manai išverdami su pienu ir paliekami atvėsti.
Margarinas sumaišomas su cukrumi, kiaušinių tryniu ir atvėsusia manų
koše. Supilamas romas ir sudedamos vyšnios (galima rinktis ir kitas
uogas).

Iškeptus lakštus pertepame kremu ir paliekame šiek tiek pastovėti, kad
kremas susigertu. Skanaus.
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Varškės pyragas su įdaru

Ingredientai:
Pyrago pagrindui:
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
cukraus 50 g
kiaušinio trynio 1
kepimo miltelių 1 a.š.
miltų 80 g
Įdarui:
varškės 500 g
cukraus 100 g
citrinos žievelės 1
vanilės 1 pakelio
kiaušinių 3
krakmolo 1 šaukšto
slyvų uogienės arba šviežių slyvų (be odelių ir kauliukų) sutrintų su cukrumi 200
g
Pyrago viršui:
kokoso drožlių 150 g
cukraus 70 g
margarino VILNIUS kepiniams 100 g

Paruošimas:
Pyrago pagrindas:

Margariną išsukame su cukrumi, įmušame kiaušinį, beriame kepimo
miltelių arba "užgesintos" sodos ir gerai išmaišome. Nuolat maišant,
suberiame miltus. Tešla turi gautis panašios konsistencijos kaip
minkštoms bandelėms.
Tešlą supilame į paruošta 20-25 cm skersmens kepimo formą ir
paliekame šaldytuve 30 minučių.

Įdaro gaminimas:

varškę sumaišome su cukrumi, susmulkinta citrinos žievele, vanile,
kiaušiniais ir krakmolu. Viską gerai išmaišome.

Pyragas:

Ant tešlos užtepame sluoksnį slyvų uogienės, sukrečiame varškės
masę, skirtą įdarui, na o viršų pabarstome trindami tarp pirštų kokoso
drožles, sutrintas su kietu margarinu ir cukrumi.
Pyragą kepti reikia 180 laipsnių orkaitėje apie 1 valandą, todėl pyrago
viršų reikėtų uždengti folija. Po 40 minučių folija galima nuimti, kad
gražiai pagelstų pyrago viršus.

Skanaus :)
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Bananinis sluoksniuotas tortas

Ingredientai:
Pirmajam sluoksniui:
kiaušiniai 4
cukraus 0,5 stiklinės
druskos 1 žiupsnelis
kepimo miltelių 1 šaukštelis
miltų 6 šaukštai
krakmolo 4 šaukšteliai
Antrajam sluoksniui:
bananų 700 g
cukraus 0,5 stiklinės
kiaušinių tryniai 3
margarino VILNIUS kepiniams 1 gabaliukas
želė 1
Trečiajam sluoksniui:
kiaušinių baltymai 3
cukraus 3 šaukštai
želė 1
Ketvirtam sluoksniui:
bananiniai želė 2
bananų 300 g

Paruošimas:
Atskiriame trynius nuo baltymų. Baltymus išplakame iki putų,
pridedame cukraus ir druskos, išmaišome. Sudedame kiaušinių trynius
ir išmaišome. Sudedame miltų, krakmolo ir kepimo miltelių mišinį.
Išmaišytą masę supilame į margarinu išteptą skardą ir kepame 35
minutes.

Sviestą sumaišome su cukrumi, kiaušinių tryniais. Dalį bananų
susmulkiname ir sudedame į masę. Pasiruošiame želė, želė miltelius
sumaišome su stikline vandens, pakaitiname ir atvėsiname. Kai želė
atvėsta ir pradeda stengti, ji įmaišome į bananų masę. Paruoštą masę
dedame ant pirmojo atvėsusio sluoksnio ir dedame į šaldytuvą
sustengti.

Baltymus išplakame iki standžių putų, sumaišome su trimis šaukštais
cukraus ir želė ištirpintoje stilinėje vandens. Masę supilame ant
sustengusio antrojo sluoksnio ir dedame į šaldytuvą sustengti.

Pasiruošiama želė. Bananai supjaustomi riekutėmis ir išdėliojami ant
sustengusio torto. Ant viršaus pilama atvėsusi želė ir dedama sustengti
į šaldytuvą porai valandų.

Darbo daug, bet skonis vertas vargo. Skanaus.
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Šokoladinis pyragas

Ingredientai:
Tešlai:
didelių kiaušinių (arba 4 vidutinio dydžio) 3
miltų 125 g
cukraus 220 g
krakmolo 125 g
kakavos 4 šaukštų
grietinėlės 35% 250 ml
kepimo miltelių 1 a.š.
Papuošimui/padažui:
juodojo šokolado 100 g
pieno 70 ml
Apšlakstymui:
citrinos sulčių 1 didelės
cukraus 7 šaukštų
vandens 8 šaukštų
brendžio 4 šaukštų

Paruošimas:
Į kiaušinių plakinį suberkite cukrų ir gerai išmaišykite. Atskirai išplakite
grietinėlę ir įmaišykite į kiaušinių plakinį.

Miltus sumaišykite su krakmolu, kakava ir kepimo milteliais ir taip pat
įmaišykite į tešlą.

Tešlą supilame į paruoštą kepimo formą ir kepame 40 minučių 160-180
laipsnių orkaitėje.

Kai pyragas iškeps, leiskite jam atvėsti iki kambario temperatūros.

Vandenį išmaišykite su cukrumi ir kaitinkite, kol ištirps cukrus. Įpilkite
citrinos sulčių ir užvirinkite. Galiausiai supilkite brendį, pamaišykite 1
min. ir nuimkite nuo ugnies. Leiskite atvėsti.

Šiuo mišiniu užpilkite iškepusį ir atvėsusį pyragą.

Pyrago viršų papuoškite ir paskaninkite ištirpintu juoduoju šokoladu su
pienu.

Skanaus!



Desertai Pyragai

Pyragas su ananasais ir trešnėmis

Ingredientai:
Tešlai:
margarino VILNIUS kepiniams 15 g
cukraus 1 stiklinė
kiaušiniai 4
miltų 3 stiklinės
kepimo miltelių 4 šaukšteliai
pieno 1 stiklinė
vanilinas
Papuošimui:
margarino VILNIUS kepiniams 10 g
rudojo cukraus 1,5 stiklinės
konservuoto ananaso žiedų 6
trešnių 6

Paruošimas:
Kiaušiniai išsukami su cukrumi ir sumaišomi su sviestu bei vanile. Masė
išmaišoma iki purumo. Tada palaipsniui suberiami miltai sumaišyti su
kepimo milteliais pakaitomis su pienu.

Kepimo forma ištepama margarinu ir apibarstoma ruduoju cukrumi.
Skarda trumpam dedama į įkaitintą iki 200 C laipsnių orkaitę. Tada
supilama tešla ant jos išdėliojama ananasai ir trešnės be kauliukų. Vėl
forma dedama į orkaitę ir kepama 35 - 40 minučių.
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Varškės ir obuolių pyragas

Ingredientai:
Tešlai:
mielių 1 šaukštelio
pieno 0,5 puodelio
miltų 200 g
cukraus 50 g
margarino VILNIUS kepiniams 50 g
druskos 1 žiupsnelis
Aguonų įdarui:pieno 125 ml
cukraus 70 g
išlydyto margarino VILNIUS kepiniams 1 šaukšto
manų kruopų 1 šaukšto
aguonų 100 g
Varškės įdarui: krakmolo 2 šaukštelių
citrinos sulčių 1 šaukšto
kiaušinio trynių 2
margarino VILNIUS kepiniams 50 g
cukraus 70 g
vanilinio cukraus 1 šaukštelio
pieno 2 šaukštų
varškės 300 g

Paruošimas:
Mieles išmaišome su pienu, pilame šiek tiek miltų (50g), cukraus,
druskos ir gerai išmaišome. Paliekame šiltoje vietoje 30min.
Po to į pakilusią tešlą beriame likusius miltus, ištirpintą margariną ir
gerai išminkome.

Pieną užverdame su manų kruopomis, supilame išlydytą margariną,
suberiame cukrų, galiausiai suberiame aguonas, gerai išmaišome ir
paverdame dar 5 minutes.

Kiaušinių trynius išsukame su cukrumi ir margarinu. Kartu sumaišome
vanilinį cukrų, pieną, varškę, krakmolą ir citrinos sultis.

Tešla išklojame kepimo formą. Ant tešlos sukrečiame varškės įdarą ir
užpilame aguonų įdaru. Ant viršaus pyrago sudedame išvalytus ir
supjaustytus obuolius.

Kepkite 180 laipsnių orkaitėje 30-35 minutes.

Gero apetito!
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Apelsininis varškės pyragas

Ingredientai:
cukraus 1 stiklinė
kiaušiniai 4
manų kruopų 1 šaukštas
apelsino sultys 1
apelsino žievelės 5 g
kepimo miltelių 1 šaukštelis
varškės 0,5 kg
margarino VILNIUS kepiniams 1 šaukštas
džiūvėsiai

Paruošimas:
Kiaušinių trynius išsukite su cukrumi, bei šaukštu margarino ir
sumaišykite su varške. Manų kruopas sumaišykite su kepimo milteliais,
apelsino žievele ir apelsino sultimis. Šią masę sumaišykite su varškės
mase. Galiausiai atsargiai įmaišykite plaktus iki putų kiaušinių
baltymus.

Kepimo formą ištepame margarinu, apibarstome džiūvėsiais ir
supilame tešlą. Kepame įkaitintoje oraitėje iki 220 C laipsnių
temperatūros 60 minučių.
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Pyragas su varškės ir uogų įdaru

Ingredientai:
Tešlai:
miltų 1 stiklinė
medaus 1 šaukštas
rudojo cukraus 2 šaukštai
bananas 1 prinokęs
margarino VILNIUS kepiniams 0,25 stiklinės
Įdarui:
varškės 400 g
grietinės (30%) 200 g
rudojo cukraus 2 šaukštai
vyšnių želė 2 šaukštai
vandens 2 stiklinės

Paruošimas:

Bananą sutriname ir sumaišome su medumi. Miltus sumaišome su
cukrumi ir bananų mase. Gerai išminkome ir galiausiai supilame
tirpintą margariną ir vėl išminkome. Tešlą dedame į kepimo formą taip,
kad kraštai būtų aukščiau, storis turėtų būti apie 1 cm. Kepame 180 C
laipsnių orkaitėje 15 - 20 minučių.

Varškę gerai išmaišome su grietinėle. Vandenį sumaišome su žele,
cukrumi ir uogomis, šiek tiek pakaitiname ir nuimame nuo ugnies. Pusė
masės supilame į varškės masę ir išmaišome. Pilame ant iškepusio
pagrindo, o ant viršaus pilame likusią želė masę. Paliekame šaldytuve
sustengti.
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Elzaso obuolių pyragas

Ingredientai:
Tešlai:
margarino VILNIUS kepiniams 130 g
cukraus 130 g
kiaušinis 1
miltų 250 g
Įdarui:
obuoliai 3 dideli
obuolių vyno 550 g
cukraus 250 g
pudingo miltelių 2 pakeliai

Paruošimas:

Suminkštiname margariną su cukrumi, įmušam kiaušinį, suberiam
miltus, viską išmaišome ir išminkome tešlą. Įdedame į šaldytuvą.
Nulupame obuolius ir supjaustome dideliais gabalais. Pilame į puodą
obuolių vyną, cukrų ir verdame ant mažos ugnies 20 min. Virdami
palengva supilame pudingo miltelius. Reikėtų stebėti, kad verdanti
masė nepradėtų kliudyti šaukšto.

Išimame iš šaldytuvo tešlą, tolygiai apibarstome obuoliais ir apipilam
karšta pudingo mase. Kepame apie pusę valandos, 160 laipsnių
temperatūroje. Iškepusį pyragą atvėsiname ir palaikome šaldytuve
maždaug 6 valandas.
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Sluoksniuotos tešlos pyragas su įdaru

Ingredientai:
Tešlai:
miltų 2 stiklinės
margarino VILNIUS kepiniams 3 šaukštai
kiaušinis 1
acto 0,5 šaukšto
pieno 2-3 šaukštai
druskos 1 žiupsnelis
Įdarui:
obuolių 1 kg
cukraus pudros 1,5-2 stiklinės
citrinos žievelės 1
cinamono 1 šaukštelis
džiūvėsėlių 2 šaukštai
kiaušinių baltymai 4
cukraus 5 šaukštai
riešutų 5 šaukštai

Paruošimas:

Iš tešlai skirtų ingredientų pasiruoškite sluoksniuotą tešlą. Ją
padalinkite į dvi dalis. Vieną dalį iškočiokite, dėkite į kepimo formą, ant
tešlos dėkite supjaustytus obuolius, citrinos žieveles, cukrų, cinamoną,
smulkintus riešutus ir džiūvėsėlius, ant viršaus dėkite iškočiotą antrąją
tešlos dalį. Kraštus užspauskite.
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Trupininis pyragas su mėlynių uogiene

Ingredientai:
mėlynių uogienės 0,75 l
cukraus 1 stiklinė
kiaušiniai 5
margarino VILNIUS kepiniams 1 pakelis
kvietinių miltų 2,5 stiklinės
krakmolo 1 šaukštas
kepimo miltelių 1 šaukštelis

Paruošimas:
Kvietiniai miltai, kepimo milteliai, pusė stiklinės cukraus sumaišoma.
Kiaušinių tryniai išplakami ir sumaišomi su margarinu, supjaustytu
kubeliais. Sausų ingredientų mišinys sumaišomas su kiaušinių plakiniu
ir minkoma tešla. Gerai išminkyta tešla padalinama į dvi dalis, viena
dalis sudaro du trečdalius, o kita vieną trečdalį tešlos. Abi dalis
padėkite į šaldytuvą bent pusei valandos.

Kiaušinio baltymai išsukami su 0,5 stiklinės cukraus ir sumaišomi su
krakmolu.

Didesnė dalis tešlos sutarkuojama į kepimo formą pateptą margarinu.
Supilama mėlynių uogienė. Sutarkuojama mažesnė tešlos dalis ir
užpilama baltymų plakiniu.

Kepama 150 C laipsnių temperatūros orkaitėje apie 40 minučių.



Desertai Pyragai

Vyšnių pyragas

Ingredientai:
Tešlai:
kiaušinių 2
margarino VILNIUS kepiniams 50 g
cukraus 100 g
krakmolo 40 g
miltų 40 g
kepimo miltelių 0,5 šaukštelio
Viršutiniam sluoksniui:
2 stiklinių (300 ml) vyšnių be kauliukų su cukrumi

Paruošimas:
Orkaitę įkaitiname iki 200 C temperatūros.

Kiaušinių baltymus atskiriame nuo trynių ir su 2 šaukštais šalto
vandens baltymus išplakame su mikseriu iki standžių putų. Plakant po
truputį suberti cukrų. Po truputį įmaišyti ir trynius.

Galiausiai įmaišome krakmolą, miltus ir kepimo miltelius.

Į kepimo formą, išklotą kepimo popieriumi, supilame tešlą. Ant viršaus
supilame vyšnias ir kepame orkaitėje apie 15 minučių.

Labai skanus ir greitai paruošiamas pyragas. :)



Desertai Pyragai

Paprastas pyragas

Ingredientai:
Tešlai
miltų 500 g
cukraus 60 g
margarino VILNIUS kepiniams 60 g
kiaušinis 1
šilto pieno 200 ml
druskos 0,5 a.š.
sausų mielių 1 pakelis
Aptepimui:
kiaušinio trynys 1
dekoratyvinis cukrus

Paruošimas:
Išsijojame miltus, suberiame cukrų, mieles ir išmaišome. Įpilame šilto
pieno, įmušame kiaušinius, sudedame druską ir margariną. Maišome
tešlą 20 min. kol ji taps tąsi ir paliekame 1 val. šiltoje vietoje.

Vėl maišome 3 min. Padaliname tešlą į 4 dalis, suformuojam tešlos
kotletukus ir sudedame į kepimo formą. Paliekame 1 val., kad iškiltų
tešla.

Išplakame kiaušinio trynį, teptuku aptepame tešlą ir pabarstome
dekoratyviniu cukrumi.
Kepame 35-40 min. 150 laipsnių temperatūroje.
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Pyragas su džiovintais vaisiais ir riešutais

Ingredientai:
Tešlai:
miltų 400 g
pieno 170 ml
mielių 8 g
cukraus 75 g
margarino VILNIUS kepiniams 70 g
kiašinis 1
džiovintų abrikosų, razinų, džiovintų slyvų, riešutų 70 g
vanilinio cukraus 1,5 šaukšto
druskos 0,5 šaukštelio
romo (brendžio) 50 ml
Aptepimui:
margarino VILNIUS kepiniams 20 g
kiaušinio trynys 1
pienas

Paruošimas:
Džiovintus vaisius nuplauname ir pamerkiame rome ar brendyje.
Paliekame mirkti apie 50 minučių. Išmirkusius vaisius nusausiname ir
sumaišome su smulkintais riešutais.

Pieną pašildome iki 40 C laipsnių ir sumaišome su mielėmis. Įberiame
140 g sijotų miltų, išmaišome ir paliekame pastovėti 1,5 - 2 valandas.

Margariną išsukame su cukrumi, mušame kiaušinį ir vėl išmaišome.
Beriame vanilinį cukrų, druską ir išmaišome. Sudedame mielių mišinį ir
likusius išsijotus miltus. Minkome tešlą keliolika minučių. Suminkome į
kamuolį ir paliekame uždengus 2 - 2,5 valandos.

Tešlą iškočiojame į stačiakampį (maždaug 25 - 50 cm), aptepame
tirpintu margarinu, susukame į ritinį ir sujungiame į ratą. Kiaušinį
išplakame su pienu ir aptepame tešlą, uždedame džiovintų vaisių ir
riešutų. Paliekame dar pastovėti 1,5 valandos.

Kepame 180 C laipsnių temperatūros apie 1 valandą laiko.
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Pyragas su persikais ir braškėmis

Ingredientai:
konservuotų persikų 1 indelis
braškių 400 g
spanguolių arba raudonųjų serbentų 1 sauja
grietinėlės 150 ml
cukraus 2 v.š.
varškės 100 g
Tešlai:
varškės 150 g
pieno 6 v.š.
ištirpinto margarino VILNIUS kepiniams 6 v.š.
cukraus 75 g
vanilinio cukraus 1 a.š.
druskos 1 žiupsnelis
miltų 300 g
kepimo miltelių 1 a.š.

Paruošimas:
Varškę sumaišome su pienu, margarinu, cukrumi, vaniliniu cukrumi ir
druska.

Miltus ir kepimo miltelius persijojame į dubenį.

Miltų ir kepimo miltelių mišinį įmaišome į varškės masę ir gerai
išminkome.

Kepimo formą išklojame tešla ir kepame 175-200 laipsnių orkaitėje 20
minučių.

Ant iškepusio ir atvėsusio pyrago pagrindo supilame grietinėlės,
varškės ir cukraus plakinį. Galiausiai papuošiame uogomis.

Pyragą šaldytuve reikėtų palaikyti 1 valandą.

Skanaus :)
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Svarainių ir graikinių riešutų pyragas

Ingredientai:
Tešlai:
miltų 200 g
cukraus 30 g
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
pieno 50 ml
Įdarui:
svarainiai 2
grietinėlės (35 %) 250 ml
cukraus 180 g
graikinių riešutų 60 g
cinamono 0,5 a.š.
medaus 1 šaukštas

Paruošimas:
Išlydykite margariną ir sumaišykite su pienu, cukrumi ir miltais.
Išminkykite tešlą. Tešlą sudėkite į margarinu išteptą kepimo formą ir
kepkite 15 min. 200 laipsnių temperatūroje. Palikite atvėsti.

Susmulkinkite riešutus. Svarainius nulupkite, išimkite sėklas ir
supjaustykite 2-3 mm storio griežinėliais.
Sudėkite grietinėlę, cukrų, medų ir maišydami virkite ant vidutinės
ugnies, kol sutirštės. Tada suberkite cinamoną, riešutus, svarainius ir
dar pavirkite.

Paruoštą masę supilkite ant iškepto pagrindo ir kepkite iki 180 laipsnių
įkaitintoje orkaitėje, 20 min. Leiskite atvėsti.
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Vynuogių pyragas su riešutais

Ingredientai:
vynuogių ~400 g
margarino VILNIAUS kepiniams 200 g
cukraus 200 g
kiaušiniai 6
citrinos žievelės 1
druskos žiupsnelis
cinamono 0,5 šaukštelio
smulkintų riešutų 100 g
migdolų 100 g
miltų 150 g
kepimo miltelių 1 šaukštelis
pieniško šokolado 200 g

Paruošimas:
Vynuoges gerai nuplauname ir nusausiname, perpjauname pusiau ir
pašaliname sėklas.

Margariną ištriname su cukrumi iki purios masės. Palaipsniui supilame
išsuktus kiaušinių trynius.

Sumaišome smulkintus riešutus, citrinos žievelę. Šį mišinį sumaišome
su miltų ir kepimo miltelių mišiniu. Dedama po vieną šaukštą
margarino ir trynių masės. Visą masę nuolat maišant į vieną pusę. Taip
maišyti, kol bus sudėta visa trynių masė.

Išplakami baltymai iki putų ir atsargiai įmaišomi į tešlą, taip pat
įmaišomas iš tarkuotas pieniškas šokoladas.

Kepimo formą ištepame margarinu ir apibarstome džiūvėsiais. Į ją
supilame paruoštą tešlą. Paviršių gražiai išlyginame ir sudedame vieną
šalia kitos vynuogių puseles.

Kepame 75 minutes įkaitintoje orkaitėje iki 200 C temperatūros.
Iškepūsį pyragą apibarstyti cukraus pudra.
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Apelsininė bulka

Ingredientai:
Tešlai:
virtų bulvių 200 g
pieno 160 ml
cukraus 2 šaukštai
druskos 0,5 šaukštelio
sausų mielių (arba 15g šviežių) 1 šaukštelis
grietinės 100 g
miltų 300 g
Įdarui:
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
cukraus 2 šaukštai
apelsino žievelės
Aptepimui:
grietinės 100 g
cukraus 2 šaukštai
apelsinų likerio 2 šaukštai

Paruošimas:
Bulvės sutrinamos ir sumaišomos iki vientisos masės su cukrumi,
druska, šiltu pienu. Miltai sumaišomi su sausomis mielėmis ir įmaišomi
į bulvių masę. Sudedama grietinė, vėl išmaišoma ir paliekama šiltoje
vietoje pakilti.

Kai tešla padvigubėja, ją vėl išmaišome.

Pasiruošiamas įdaras. Nutarkuojama apelsino žievelė ir sumaišoma su
margarinu ir cukrumi.

Tešla iškočiojama į stačiakampį, aptepama įdaru ir susukama į ritinį.
Ritinys supjaustomas į gabaliukus, kurie dėliojami į kepimo formą
vienas šalia kito. Apipilama grietinės, cukraus ir apelsininio likerio
mišiniu.

Kepama 195C laipsnių temperatūroje iki auksinės rudos spalvos.
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Pyragas su bananais ir datulėmis

Ingredientai:
Pyragui:
datulių 200 g
bananas 1
margarino VILNIUS kepiniams 70 g
miltų 170 g
jogurto 50 g
kepimo miltelių 5 g
cinamono 0,25 a.š.
kakavos 50 g
kiaušiniai 2
Padažui:
svieto 50 g
grietinėlės (35%) 75 ml
rudojo cukraus 50 g

Paruošimas:
Iš datulių išimame sėklas ir 5 min. pamerkiame karštame vandenyje.
Datules nusausiname ir sumalame.

Atšildytą margariną išplakame su kiaušiniais, tada pilame jogurtą ir
išmaišome. Sudedame miltus, kepimo miltelius, cinamoną, kakavą,
datules ir vėl viską gerai išmaišome.

Visą masę supilame į Vilniaus margarinu išteptą kepimo indą, o ant
viršaus uždedame banano griežinėlių.

Kepame įkaitintoje orkaitėje 35 minutes.

Supilame kartu visus padažo ingredientus ir pakaitiname ant silpnos
ugnies, kad pasidarytų vientisa masė.
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Biskvitas su braškėmis

Ingredientai:
Tešlai:
cukraus 1 šaukštas
margarino VILNIUS kepiniams 40 g
kiaušinia 1
miltų 2 stiklinės
kepimo miltelių 2 šaukšteliai
sodos 0,5 šaukštelio
druskos 1 žiupsnelis
Įdarui:
grietinėlės 1,5 stiklinės
cukraus 2 šaukštai
braškių 700 g

Paruošimas:
Užmaišome tešlą iš produktų ir kepame pyrago formoje 20 minučių
180 laipsnių orkaitėje.

Iškepusį biskvitą padaliname į du lakštus.

Apatinį lakštą ištepame kremu ir uždengiame antruoju lakštu.

Kremą pasigaminame: grietinėlę išplakame su 2 šaukštais cukraus.
Valgome kartu su nuplautomis, susmulkintomis ir sumaišytomis su
cukrumi braškėmis.
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Kokosų pyragas "Braškė"

Ingredientai:
braškių 300 g
kokoso 100 g
kiaušinių baltymai 3
margarino VILNIUS kepiniams 20 g
30% grietinėlės 500 ml
cukraus 50 g
cukraus pudros 140 g
kvietinių miltų 60 g
želatinos 15 g
vanilinio cukraus 15 g

Paruošimas:
Kokosą smulkiai sumalame. Galima naudoti ir kokoso drožles.

Baltymus kartu su cukraus pudra gerai išplakame. Pirmiausiai išplakite
kiaušinių baltymus ir po to įmaišykite cukraus pudrą. Viską dar kartą
labai gerai išplakite iki putų konsistencijos.
Į baltymų plakinį įberkite miltų, sumaltą kokosą ir dar kartą gerai
išplakite. Plakite su mikseriu, bus paprasčiau ir greičiau.

Visą šį plakinį supilkite į plačią, tačiau neaukštą kepimo formą, išteptą
margarinu. Kepkite orkaitėje, nustatę labai žemą temperatūrą apie 1
valandą. Pagrindas turi paruduoti, bet jokiu būtų neperkepkite.

Kol kepama pyrago pagrindas, pasigaminkite likusius pyrago
sluoksnius.

Ištirpiname želatiną pusėje puodelio vandens.
Pusę želatinos sumaišome su sutrintomis braškėmis ir vaniliniu
cukrumi.Grietinėlę prieš naudojant palaikykite šaldytuve bent 20
minučių.

Grietinėlę išplakame su keliais šaukštais šalto vandens ir cukrumi.
Galiausiai įmaišome ir likusią želatiną. Dar kartą viską gerai išplakame.
Aš plakiau su mikseriu.

Kai pyrago pagrindas iškeps, leiskite jam atvėsti iki kambario
temperatūros ir tik tuomet viršų ištepkite grietinėlės plakiniu. Įdėkite į
šaldytuvą ir palaikykite 1,5 valandos. Tuomet viršų patepkite braškių
plakiniu.

Pyragą geriausia laikyti šaldytuve per naktį. Ilgai užtrunka, tačiau
skonis vertas pastangų :)

Iš pyrago su formele išspaudžiau širdutes ir patiekiau lėkštėje
svečiams. Visiems labai patiko :)
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Pyragas su slyvomis

Ingredientai:
Tešlai:
slyvų 1 kg
pieno 250 ml
mielių 1 paketas
vandens 50 ml
cukraus 100 g
druska
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
miltų 500 g
Aptepimui:
cukraus 100 g
vanilinis cukrus
romo 50 ml
grietinės 200 g

Paruošimas:
Sausas mieles sumaišome su šaukšteliu cukraus ir šiltu vandeniu.
Paliekame šiltoje vietoje, kur suputos.

Karštą pieną sumaišome su druska, cukrumi ir margarinu. Maišome,
kol viskas ištirpsta. Suberiame pusė miltų ir išmaišome iki vientisos
masės. Supilame mieles ir vėl išmaišome. Pamažu beriame likusius
miltus, minkome tešlą, kuri neliptų prie rankų. Paliekame šiltoje vietoje
padvigubėti.

Tešlą išminkome ir dedame į kepimo formą. Paliekame pastovėti, į tą
laiką pasiruošiame slyvas. Slyvas nuplauname, nusausiname,
perpjauname pusiau ir pašaliname sėklas.

Tešlą sukarpome žirklėmis ir dėliojame slyvas, kad jos būtų šonu. Ant
viršaus pilame kremą padarytą iš grietinės, vanilinio cukraus, cukraus
ir romo.

Kepame 40 minučių įkaitintoje orkaitėje iki 185 C laipsnių. Iškepusį
paliekame 20 minučių pastovėti, tada išimame iš formos ir paliekame
galutinai atvėsti.
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Pyragas Zebriukas

Ingredientai:
Tešlai:
cukraus 200 g
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
kiaušiniai 5
grietinės (15%) 500 g
miltų 300-350 g
kepimo miltelių (arba 1 arbatinis šaukštelis kepimo sodos) 3 šaukšteliai
kakavos 3-4 šaukštai
Grietinėlei:
grietinėlės 400-500 g
cukraus 150 g
vanilinis cukrus 2 šaukšteliai
Glazūrai:
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
pieno 5 šaukštai
cukraus 6-7 šaukštai
kakavos 5 šaukštai

Paruošimas:
Margariną labai gerai sutriname su cukrumi.

Įmaišome gerai išplaktus kiaušinius.

Sudedame grietinę ir dar kartą viską gerai išmaišome.

Suberiame miltus, kepimo miltelius ir gerai išmaišome.

Tešlą padaliname į dvi lygias dalis. Į vieną dalį įdedame kakavos ir
gerai išmaišome, kad gautųsi vientisa tešla, o kitą paliekame tokią,
kokią pasigaminome.

Kepimo formą naudojau 26 cm skersmens. Ją ištepiau margarinu. Į
vidurį formos įdėjau du šaukštus rudos tešlos ant viršaus uždėjau 2
šaukštus šviesios tešlos, tuomet ant viršaus vėl 2 šaukštus tamsios ir
taip į indą sudėjau visą tešlą.

Pyragą kepiau 180 laipsnių orkaitėje 35 minutes.

Grietinėlę pasigaminau labai greitai. Sumaišiau visus jai skirtus
produktus ir gerai išplakiau.

Iškeptą ir atvėsusį pyragą padalinau į dvi dalis. Gavosi 2 lakštai.

Apatinį laštą ištepiau grietinėle ir ant viršaus uždėjau antrąjį lakštą.

Belieka margariną ištirpinti ant ugnies, supilti pieną, cukrų, kakavą ir
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gerai išmaišyti, kad neliktų cukraus granulių. Turi pradėti tirštėti,
tuomet nuimkite nuo ugnies.

Ištepkite pyrago viršų ir šonus glazūra.

Puošti galima kaip tik mokat ir išmanot. :) Aš puošiau paprastai: su
cukraus pudra ir 2 šaukštais glazūros.
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Šokoladinis bananų pyragas

Ingredientai:
Tešlai:
miltų 200 g
jogurto 1 stiklinė
kepimo miltelių 5 g
cinamono 0,5 šaukštelio
kakavos 2 šaukštai
kiaušinis 1
šokolado 400 g
bananai 2
margarino VILNIUS kepiniams 250 g
karšto vandens (jei tešla gausis per kieta) 1 stiklinė

Paruošimas:
Dalį margarino ištirpiname ir sumaišome kartu su kiaušiniu ir jogurtu.

Į gautą skystą masę suberiame miltus, kepimo miltelius, cinamoną ir
kakavą. Viską gerai išmaišome.

Į gautą tešlą supilame sutrintus bananus. Gerai išmaišome.

Gautą tešlą suberiame į kepimo indą. Pašauname į 200 laipsnių
įkaitintą orkaitę ir kepame apie 40 minučių.

Iškepusį ir atvėsusį pyragą užpilame išlydytu šokoladu. Paliekame
šaldytuve bent 2 val. Puošiame pagal kiekvieno fantaziją.

Skanaus!
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Grietinėlės pyragas

Ingredientai:
Tešlai:
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
cukraus 200 g
grietinės 500 g
miltų 300-400 g
kepimo miltelių 1 mažas šaukštelis
Grietinėlės pertepimui:
grietinės 15 proc. arba riebesnės grietinėlės 500 g
cukraus 150 g
aguonų 50 g

Paruošimas:
Sumaišome margariną su cukrumi, įmaišome grietinę.

Suberiame miltus ir kepimo miltelius, išmaišome tešlą. Tešla turi gautis
nekieta.

Tešlą padaliname į 4 ar 5 dalis. Ją sudedame į kepimo formą, išteptą
margarinu. Naudojau 26 cm skersmens kepimo formą.

Kepti reikia 180 C orkaitėje 20-25 min.

Kol iškepsime visus lakštus, į tą laiką pasigaminame grietinėlę.

Grietinėlę sumaišome su cukrumi ir aguonomis. Maišome, kol ištirpsta
cukrus. Turi nelikti cukraus kristalų ir gautis vientisa grietinėlė.
Aguonos turi likti, todėl geriau maišykite su šaukštu ar šakute.

Atvėsusiu lakštus pertepame grietinėle. Viršų ir šonus taip pat
papuošiau grietinėlės pertepimu.

Paruoštą tortą reikia palaikyti šaldytuve 6-7 valandas.

Pyragą formavau toje pačioje kepimo formoje (26 cm). Kai pyragas
atšalo, tik tuomet išėmiau iš formos.

Skanaus
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Pyragas Tinginiukas

Ingredientai:
sausainių (paprastų, tokių kaip 500 g
sutirštinto pieno 1 skardinė (385 g)
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
kakavos (milteliai) 5 šaukšteliai

Paruošimas:
Susmulkiname sausainius maždaug 0,5X0,5 cm dydžio gabaliukais.

Ant sausainių supilame ištirpintą margariną ir išmaišome.

Suberiame kakavą ir dar kartą sausainius išmaišome.

Į sausainius galiausiai įmaišome sutirštintą pieną.

Suformuojame iš sausainių masės dešros formą. Ją susukame į
maistinę plėvelę ir paliekame šaldiklyje 3-4 valandoms.

Kai pyragas sustengsta supjaustome griežinėliais.

Į šį pyragą kartais dedu ir vyšnių be kauliukų, labai tinka, priduoda
rūgštelės. :)
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Pyragas su citrinų įdaru

Ingredientai:
Tešlai:
pieno arba išrūgų 400 g
margarino VILNIUS kepiniams 150 g
cukraus 3 šaukštai
druskos 0.5 šaukštelio
sausų mielių 2 sausų mielių
miltų 700-730 g
maltos citrinos žievelės 0.5 šaukštelio
Įdarui:
citrinos 4 vnt
cukraus 250 g

Paruošimas:
Mieles sumaišyti su 50 g šilto pieno ir šaukšteliu cukraus. Palikti
suputoti.

Likusį pieną pašildyti ir sumaišyti su margarinu, cukrumi ir druska.
Įberti 300 g sijotų miltų ir citrinų žievelių, gerai išmaišyti. Supilti mieles
ir pamažu likusius miltus. Minkyti tešlą. Gerai išminkyta tešlą palikti
padvigubėti.

Citrinas nuplikyti karštu vandeniu ir sutarkuoti. Jas sumaišyti su
cukrumi ir palaukti, kol jis ištirps.

Tešlą padalinti į 4 dalis, kurių viena didesnė už kitas, ji bus pagrindas.
Taigi iškočioti didžiausiąją dalį ir dėti į kepimo formą išteptą riebalais,
tešla turi būti aukščiau už kepimo formos kraštus. Tada pilame dalį
citrinų įdaro, dedame kitą iškočiotą tešlos lakštą ir vėl įdarą, paskutinis
sluoksnis tešlos. Pagrindo paikti kraštai užlenkiami.

Kepti 210 C laipsnių temperatūroje apie 20 minučių. Iškepusį uždengti
rankšluosčiu ir palikti atvėsti.
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Varškės pyragas "vokiškai"

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 275 g
cukraus 325 g
pieno 250 ml
miltų 250 g
kiaušiniai 7 vnt
vanilinio cukraus 1 pakelis
varškės 500 g
kepimo miltelių 1 šaukštelio
citrinos sulčių 1 vnt

Paruošimas:
Visus miltus, cukrų (125 g), ištirpintą margariną (125 g), 1 kiaušinį,
kepimo miltelius ir pusę vanilinio cukraus sudėti į dubenį ir minkyti
tešlą.

Kepimo formą iškloti kepimo popieriumi. Tuomet tešla išklojame
kepimo formą, atkartodami kepimo skardos formą.

500g varškės, 6 kiaušinius, likusį vanilinį cukrų ir citrinos sultis
išplakame su mikseriu. Į gautą masę įmaišome pieną ir likusį
margariną.

Varškės masę supilame į paruoštą ir tešla išklotą kepimo formą.

Kepame varškės pyragą 170 laipsnių orkaitėje 40 minučių, po to
sumažinkite temperatūrą iki 150 C ir kepkite dar bent 40 minučių.

Skanaus :)
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Varškės pyragas su obuoliais ir vyšniomis

Ingredientai:
Tešlai:
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
varškės 250 g
cukraus 3 šaukštai
kepimo miltelių 1 šaukštelis
miltų (arba kiek reikės,kad gautųsi labai minkšta ir elastinga tešla) 2.5 puodeliai
Įdarui:
obuolių 2 vnt
vyšnių be kauliukų 1 sauja
cukraus pudros 2 šaukštai
cinamono 1 šaukštelis
krakmolo 1 žiupsnelis

Paruošimas:
Iš nurodytų produktų išminkome tešlą. Ją reikėtų šaldymo kameroje
palaikyti 2 valandas.

Kai tešla paruošta, iškočiojame į pailga apskritimą.

Į vidurį tešlos sudėsime vyšnias, sutarkuotus obuolius, užbersime
krakmolu, cinamonu ir cukraus pudra.

Tešlos kraštus keliame ir suformuojame krepšelį. Įdaras neturi matytis.
Tešlą šiek tiek paplojame, kad gautųsi plokščia forma.

Viršų subadome šakute.

Kepkite 180 laipsnių orkaitėje 40 minučių.

Dar karštą, iš orkaitės išimta pyragą, patepkite margarinu. Leiskite
pravėsti ir tik tuomet pjaukite.

Skanaus!
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Aguonų vyniotinis

Ingredientai:
Tešlai:
miltų 1 kg
sausų mielių 2 pakeliai
pieno 200 g
kiaušiniai 3 vnt
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
cukraus 3 šaukštai
druskos 0.5 mažo šaukštelio
Įdarui:
aguonų 500 g
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
medaus 100 g
cukraus 10 šaukštų
Aptepimui:
kiaušinis 1 vnt
pieno 1 stiklinė

Paruošimas:
Išplakite kiaušinius su cukrumi, druska bei suminkštintu margarinu.

Supilkite pieną ir mieles, gerai išmaišykite.

Į šią masę suberkite miltus ir išminkykite tešlą.

Tešlą uždenkite rankšluosčiu ir palikite šiltoje vietoje 2 valandoms.

Aguonas iš vakaro turite užmerkti vandenyje. Išbrinkusias aguonas
sumalkite smulkia mėsmale.

Margariną ištirpinkite, suberkite cukrų ir medų. Maišykite, kol ištirps
cukrus. Galite įpilti šiek tiek pieno.

Aguonas užpilkite margarino mišiniu ir gerai išmaišykite.

Gerai iškočiotą tešlą ištepkite aguonų mišiniu ir susukite.

Pyragą ištepkite išplaktu kiaušiniu.

Kepkite pyragą orkaitėje, nustatę 180 laipsnių temperatūrą, apie 40
min.
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Pyragas su varškės kremu

Ingredientai:
Tešlai:
kiaušinių tryniai 5 vnt.
miltinio cukraus 100 g
vandens 125 ml
margarino VILNIUS kepiniams 125 ml
miltų 320 g
kepimo miltelių 10 g
kiaušinio baltymai 5 vnt.
cukraus 100 g
Kremui:
varškės 500 g
kiaušinių tryniai 3 vnt.
krakmolo 1 šaukštas
citrinos žievelės 1 šaukštelis
vanilinio cukraus 1 šaukštas
miltinio cukraus 100 g

Paruošimas:
Kiaušinių tryniai ištrinami su cukrumi. Masė nuolat plakama,
pridedama tirpintas margarinas ir vanduo. Beriama miltai sumaišyti su
kepimo milteliais. Baltymai išplakami su miltiniu cukrumi ir pamažu
įmaišomi į tešlą. Tešla supilama į kepimo formą išteptą riebalais.

Varškė ištrinama su kiaušinio tryniais ir cukrumi. Suberiamas
krakmolas, vanilinis cukrus ir citrinos žievelės, masė gerai išmaišoma.
Ši masė dedama į švirkštą ir purškiama ant tešlos.

Kepama 180 C laipsnių temperatūroje 35 minutes.
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Vokiškas pyragas su varške

Ingredientai:
Pagrindui:
vanilinių sausainių 250 g
margarino VILNIUS kepiniams 50 g
pieno arba vandens 75 ml
šokolado 50 g
cukraus 2 šaukštai
Antram sluoksniui:
kiaušiniai 5-6 vnt.
neriebios varškės 360 g
cukraus 150 g
grietinės (20 %) 400 g
krakmolo 4 šaukštai
kepimo miltelių 1 a.š.
tarkuotos citrinos žievelės 1,5 a.š.
citrinos sulčių 1,5 šaukštai
vanilė (pasirinktinai)
cukraus pudra papuošimui

Paruošimas:
Sumalame sausainius, sumaišome su ištirpintu margarinu ir įdedame į
formą, kad sukietėtų. Cukrų ir šokoladą ištirpiname vandenyje arba
piene, užpilame ant sausainių ir margarino masės, bei paliekame
šaldytuve apie 30 min.

Atskiriame kiaušinių baltymus nuo trynių. Baltymus išplakame iki
standžių putų. Varškę, kiaušinių trynius, cukrų, grietinę, krakmolą ir
kepimo miltelius gerai sumaišome. Supilame vanilę, citrinos žieveles ir
sultis, kiaušinių baltymus bei švelniai viską išmaišome.

Paruoštą masę supilame į formą ant sukietėjusių sausainių ir kepame
180 laipsnių temperatūroje, 45 min. Jei reikia pakepame ilgiau. Iškeptą
pyragą apibarstome cukraus pudra.
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Vaisių pyragas

Ingredientai:
Biskvitui:
kiaušiniai 4 vnt.
cukraus 100 g
kvietinių miltų 120 g
kepimo miltelių 5 g
margarino VILNIUS kepiniams 70 g
Pertepimui:
kivi vaisiai 4 vnt.
braškių 350 g
citrinos sulčių 1 šaukštelis
"mascarpone" sūrio 300 g
cukraus 2 šaukštai

Paruošimas:
Įkaitiname orkaitę iki 175 C.

Išmaišome tešlą.

Kepame du biskvito lakštus maždaug 26 cm skersmens formoje apie
20 minučių.

Vieną biskvitą ištepame išplaktu "mascarpone" sūriu su cukrumi ir
citrinos sultimis. Ant viršaus sudedame pusę supjaustytų kivi vaisių ir
braškių. Uždedame antrąjį biskvitą. Jį taip pat ištepame sūriu ir
papuošiame vaisiais.

Pyragą palaikykite pora valandų šaldytuve ir ragaukite.
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Pyragas su rikotos ir uogienės įdaru

Ingredientai:
Tešlai:
miltų 250 g
margarino VILNIUS kepiniams 125 g
cukraus 100 g
kiaušinis 1 vnt
kiaušinio trynys 1 vnt
Įdarui:
Ricotta sūrio 400 g
cukraus 100 g
vyšnių uogienės 300 g

Paruošimas:
Iš tešlos ingredientų gerai išminkyti tešlą ir ją padėti į šaldytuvą ne
mažiau kaip 30 minučių.

Rikota sūrį gerai ištrinti su cukrumi. Uguonę sumaišyti su 1 - 2
šaukštais vandens.

Tešlą padalinti į dvi dalis, kur viena dalis dvigubai didesnė už kitą.
Didesniąją dalį iškočioti ir tiesti į kepimo formą, taip kad ir šonai būtų
padengti tešla. Tada dėti dalį rikotos masės, uogienės ir vėl rikota
masės. Mažesniąją dalį taip pat užkočioti ir uždengti pyragą.

Kepti 180 C laipsnių temperatūros orkaitėje apie 40 minučių.
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Batonas su riešutų įdaru

Ingredientai:
Tešlai:
miltų 250 g
kiaušiniai 2 vnt
balto vyno 1 puodelis
margarino VILNIUS kepiniams 150 g
Apelsino žievelės cukruje
Įdarui:
medaus 300 g
smulkintų riešutų 300 g
anyžių 2 šaukštelių
Muskatas
Cinamonas
Pipirai
Džiūvėsėliai

Paruošimas:
Iš tešlai skirtų ingredientų užminkome tešlą, kuri neliptų prie rankų.
Patarimas: iš pradžių pilkite pusė stiklinės vyno, o po to pilkite po
truputį. Tešlą paliekame šaltoje vietoje ir pereiname prie įdaro.

Riešutus susismulkiname ir sumaišome su medumi, anyžiais ir kitais
prieskoniais. Dedame kaitinti virš mažos ugnies, kaitiname, kol masė
paruduoja. Tada atvėsiname ir jei masė per skysta dedame džiūvėsėlių.

Tešlą iškočiojame, dedame įdarą ir susukame į ritinį, kurį sulipdome su
jogurtu. Dedame ant kepimo formos ir aptepame kiaušinio tryniu.

Kepame orkaitėje, įkaitintoje iki 180 C laipsnių temperatūros, apie 20 -
30 minučių.
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"Obuoliukas"

Ingredientai:
pieno 1200 ml
sausų mielių 300 g
margarino VILNIUS kepiniams 60 g
kiaušiniai 2 vnt
cukraus 180 g
riešutų 90 g
obuolių 450 g
abrikosų uogienės 300 g
vanilinio cukraus pagal skonį

Paruošimas:
Pieną užviriname, suberiame cukrų, manų kruopas, įdedame
margarino. Nuolat maišant paverdame šią masę 15-20 minučių. Kai
išvirs, nukeliame nuo ugnies ir leidžiame atvėsti.

Kiaušinius gerai išplakame su vaniliniu cukrumi.

Išvirtą manų košę supilame į paruoštą kepimo formą. Prieš tai, į manų
košę įmaišiau kiaušinių plakinį ir sukapotus migdolų riešutus bei
supjaustytus kubeliais obuolius. Tiesa, dalį obuolių pasilikau
papuošimui.

Kepiau šį apkepą 180 laipsnių orkaitėje apie 50 minučių. Turi gražiai
pagelsti.

Apkepas labai skanu su abrikosų uogiene.

Skanaus
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Pyragas su varškės įdaru ir uogų patalu

Ingredientai:
Tešlai:
miltų 200 g
margarino VILNIUS kepiniams 75 g
cukraus 75 g
vanilinio cukraus 1 pakelis
kepimo miltelių 0,5 pakelio
kiaušinis 1 vnt.
Įdarui:
varškės 750 g
cukraus 150 g
kiaušiniai 4 vnt.
vanilinio curkaus 1 pakelis
pieno 250 ml
vanilinio pudingo 1 pakelis
citrinos sulčių 1 šaukštelis
razinos
Antrajam įdarui:
uogų 750 g
cukraus 4 šaukštai
želė 1 pakelis

Paruošimas:
Iš tešlai skirtų ingredientų užsiminkome tešlą. Ją dedame į apvalią
kepimo formą su nuimamais šonais. Tešlos šonai turi būti šiek tiek
aukščiau nei vidurys.

Baltymai atskiriami nuo trynių ir išplakami iki putų. Suberiamas cukrus
ir vanilinis cukrus išmaišoma. Taip sudedami ir likusieji ingredientai.
Gerai išmaišoma masė ir pilama ant tešlos pagrindo. Įbedami šeši
makaronai su skyle (matosi nuotraukoje). Jie reikalingi, nes sugeria
drėgmę, kuri išgaruoja pro skyles.

Kepama 60 minučių orkaitėje, įkaitintoje iki 180 C laipsnių
temperatūros. Kai pyragas iškepa dar paliekama pastovėti 10 minučių,
o po to ištraukiami makaronai.

Pyragas paliekamas per naktį pastovėti. Ryte ruošiamas uogų patalas.
750 g uogų sumaišoma su cukrumi (pagal skonį). Paruošiama želė.
Uogos suberiamos ant pyrago, o ant viršaus supilama želė. Paliekama
sustengti.
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Varškės pyragas su vaisiais

Ingredientai:
varškės 1 kg
kiaušiniai 2 vnt.
cukraus 4 šaukštai
manų kruopų 5 šaukštai
kriaušė 1 vnt.
bananas 1 vnt.
margarino VILNIUS kepiniams, ištepti kepimo skardai 20 g

Paruošimas:
Varškę gerai išsukame su manais.

Kiaušinius su cukrumi išplakame atskirame inde ir apjungiame su
varške ir manais.

Į tešlos masę suberiame susmulkintą kriaušę ir bananą, gerai
išmaišome.

Kepimo formą ištepame margarinu, netgi kai supilsime tešlą, viršų
galima apšlakstyti ištirpintu margarinu.

Tešlą supilame į kepimo formą ir kepame 200 laipsnių orkaitėje 40-50
minučių.

Šį varškės pyragą galima paskaninti vyšniomis - labai tinka. Sėkmės
gaminant ir skanaus ;)



Desertai Pyragai

Šokoladinis pyragas "Šventė"

Ingredientai:
cukraus 50 g
kakavos 2 šaukštai
pieno 50 g
kiaušinio 1 vnt.
miltų 250 g
sodos, nugesintos su actu 0,5 šaukštelio
margarino VILNIUS kepiniams 250 g
juodojo šokolado 250 g

Paruošimas:
Ištirpinkite margariną, įdėkite cukraus ir maišykite, kol ištirps cukrus.
Suberkite kakavą. Gerai išmaišykite.

Įmušame kiaušinį, tada suberiame miltus ir maišome, kol gaunasi
vientisa masė. Kad tešla nebūtų per kieta - įpilame pieno. Įmaišome
sodą.

Kepkite pyragą orkaitėje, esant 180 laipsnių temperatūrai, 50 minučių.

Iškepusį ir pravėsusį pyragą ištepame ištirpintu šokoladu. Pyragą
paliekame šaltai, kad šokoladas sukietėtų.



Desertai Pyragai

Riešutų pyragas su obuoliais

Ingredientai:
obuolių, nuluptų, išvalytų ir supjaustytų smulkiais gabalėliais 6 vnt.
kiaušinių 3 vnt.
margarino VILNIUS kepiniams 50 g
vanilės (vanilinio cukraus) 1 šaukštelio
sodos 0,5 šaukštelio
kepimo miltelių 0,5 šaukštelio
miltų 200 ml
graikinių riešutų, susmulkintų 0,5 puodelio
cukraus 0,5 puodelio

Paruošimas:
Miltus ir sumaišome su kepimo milteliais ir soda.

Orkaitę įkaitiname iki 180-190 laipsnių temperatūros. Kepimo formą
ištepame margarinu.

Cukrų, vanilinį cukrų išmaišome su margarinu, įmaišome kiaušinius. Į šį
plakinį palaipsniui maišant, suberiame paruoštus miltus.

Į tešlą atsargiai įmaišome obuolius ir riešutus.

Sukrečiame į kepimo formą. Kepti reikia 35-45 minutes.

Iškepusį pyragą palikite 3 minutėms pravėsti, tik tuomet jau pjaukite.
Skanaus



Desertai Pyragai

Biskvitinis pyragas

Ingredientai:
Tešlai:
kiaušiniai 3 vnt.
miltų 2 stiklinės
cukraus 2 šaukšteliai
margarino VILNIUS kepiniams 40 g
Pertepimui:
grietinės arba 200 g
cukraus 2 šaukštai
Papuošimui:
tarkuoto šokolado 1 sauja
kokoso drožlių 1 sauja

Paruošimas:
Biskvitai:

Kiaušinius išplakame su cukrumi iki putų.

Įmaišome ištirpintą margariną, miltus ir sodą.

Suformuojame du vienodo dydžio apskritimus iš tešlos ant kepimo
popieriaus ir kepame orkaitėje apie 20 minučių (170 laipsnių
temperatūroje).

Pertepimas:

Grietinę arba sūrį išplakame su cukrumi.

Vieną biskvitą ištepame pertepimo kremu ir uždedame antrąjį biskvitą.
Viršutinį biskvitą taip pat ištepame kremu ir papuošiame kokoso ir
šokolado drožlėmis.

Pyragą prieš pjaustant reikėtų palaikyti pora valandų šaldytuve.
Skanaus



Desertai Pyragai

Pyragas "Sostinė"

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 205 g
cukraus 200 g
kiaušiniai 3 vnt.
kvietinių miltų 265 g
kepimo miltelių 10 g
vanilinio cukraus 10 g
tamsiųjų razinų 150 g
cukraus pudros 10 g

Paruošimas:
Išsukame margariną su cukrumi, kol nebelieka cukraus granulių.
Įmaišome kiaušinį.

Suberiame miltus, kepimo miltelius, vanilinį cukrų ir išplakame su
mikseriu - greičiau ir paprasčiau.

Į tešlą įmaišome razinas.

Tešlą sudedame į kepimo formą, prieš tai išklotą kepimui skirtu
popieriumi, ir kepame 160 laipsnių temperatūroje iki 90 minučių.

Kai pyragas iškeps, pabarstykite cukraus pudra. Leiskite pyragui
pravėsti, tik tuomet pjaustykite.



Desertai Pyragai

Vyniotinis su kondensuotu pienu

Ingredientai:
kiaušiniai 2 vnt.
margarino VILNIUS kepiniams 35 g
cukraus 1 šaukštas
miltų 1 šaukštas
sodos 1 žiupsnelis
kondensuoto pieno 1 indelis
kakavos 1 šaukštas
cukraus pudros 1 šaukštas

Paruošimas:
Kiaušinius suplakame su cukrumi bei ištirpintu margarinu. Suberiame
miltus, sodą, gerai išmaišome.

Tešlą supilame į paruoštą, negilią, stačiakampio formos skardą.

Kepame 180-200 laipsnių orkaitėje 15-20 minučių.

Kondensuotą pieną sumaišome su kakava.

Kondensuoto pieno ir kakavos mišiniu ištepame iškepusį lakštą. Jį
susukame ir paliekame šaldytuve 30-60 min. Pabarstome cukraus
pudra. Skanaus.



Desertai Pyragai

Apelsinų pyragas

Ingredientai:
Tešlai:
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
miltų 200 g
šalto vandens 40 ml
cukraus 50 g
Įdarui:
kiaušiniai 4 vnt.
apelsinų sulčių 300 ml
grietinėlės (20%) 100 ml
cukraus 150 g

Paruošimas:
Orkaitę įkaitiname iki 220 C.

Išminkome tešlą. Tešla išklojame kepimo formos dugną ir kraštus.
Tešlos dugną pabadome šakute. Kepame orkaitėje 10 minučių, kad
gražiai pagelstų.

Apelsinų sultis spaudžiau iš šviežių apelsinų, reikėjo 6. Apelsinų sultis
suplakiau su kiaušiniais, grietinėle ir cukrumi.

Įdarą supyliau ant pakepusios tešlos ir pašoviau į orkaitę dar 30
minučių, orkaitę reikėtų nustatyti 180 C.



Desertai Pyragai

Serbentų pyragas

Ingredientai:
Tešlai:
miltų 200 g
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
cukraus 50 g
didelis kiaušinis 1 vnt.
vandens 1 šaukštas
druskos 1 žiupsnelis
Įdarui:
juodųjų serbentų 200 g
cukraus 150 g
kiaušiniai 3 vnt.
grietinėlės 35% riebumo 100 g

Paruošimas:
Išminkome tešlą. Ją palaikome šaldymo kameroje 30 minučių.

Iškočiojame atšaldytą tešlą. Ja išklojame kepimo formą ir padarome
skyles.

Kepame 200 laipsnių orkaitėje 20 minučių. Ant tešlos viršaus galima
uždėti kepimo popierių ir užberti žirnių ar pupelių, kad tešla neiškiltų.

Kiaušinius išplakame su cukrumi, juodaisiais serbentais ir grietinėle.

Įdarą užpilame ant pyrago pagrindo ir vėl pašauname į 160 C orkaitę
40 minučių.



Desertai Pyragai

Varškės ir ryžių pyragas su avietėmis

Ingredientai:
varškės 350 g
ryžių 2 pakeliai
margarino VILNIUS kepiniams 3 šaukštai
manų kruoų 5 šaukštai
cukraus 0,5 stiklinės
kiaušiniai 2 vnt.
razinų 100 g
vanilinis cukraus 1 šaukštelis
aviečių, sutrintų 300 ml
aviečių (papuošimui) 1 sauja

Paruošimas:
Išverdame ryžius.

Kol ryžiai verda išsukame varškę su cukrumi, vaniliniu cukrumi, manais,
kiaušinio tryniais ir ištirpintu margarinu.

Pamirkytas razinas supilame į varškę ir gerai išmaišome.

Sudedame atvėsusius virtus ryžius. Išplakame kiaušinio baltymus ir
atsargiai įmaišome į varškės masę.

Patepame skardą aliejumi ir sudedame pusę pyrago masės, tada
sudedame ir tolygiai paskirstome avietes ir galiausiai sudedame likusią
masę.

Pabarstome avietėmis ir kepame orkaitėje apie 40 min. Skanaus!



Desertai Pyragai

Rabarbarų pyragas

Ingredientai:
Tešlai:
miltų 250 g
jogurto arba pasukų 250 g
vanilinio cukraus 1 pakelis
kiaušiniai 2 vnt
cukraus 140 g
kepimo miltelių 10 g
Įdarui:
rabarbarai 2 vnt
cukraus 2 šaukštai
Užpilui:
grietinėlės 60 - 70 ml
margarino VILNIUS kepiniams 20 g

Paruošimas:
Nuvalome viršutinį rabarbaro sluoksnį, supjaustome 1 cm storio
griežinėliais ir sumaišome su šaukštu cukraus.

Suplakame kiaušinius su cukrumi ir vaniliniu cukrumi iki baltos masės.
Supilame, jogurtą, miltus, kepimo miltelius ir viską gerai išmaišome.
Supilame tešlą į kepimo formą, o ant viršaus uždedame rabarbarų
gabaliukus.

Kepame 180 laipsnių temperatūroje, 35 min.

Supjaustome migdolus lakštais ir sumaišome su šaukštu cukraus. Po
20 min. ištraukiam kepantį pyragą, apibarstome migdolais ir kišame
dar 15 min.

Grietinėlę ir margariną pakaitiname, bet neužviriname. Viską tolygiai
supilame ant iškepusio pyrago.

Skanaus.



Desertai Pyragai

Vyniotinis

Ingredientai:
Tešlai:
kiaušiniai 3
smulkaus cukraus 80 g
vanilinio cukraus 4 šaukšteliai
šokolado, sutarkuoto smulkiai 50 g
kvietinių miltų 50 g
bulvių krakmolo 30 g
kepimo miltelių 5 g
kakavos miltelių 25 g
margarino VILNIUS kepiniams, ištirpinto 40 g
Pertepimui:
namie spaustų apelsinų sulčių, dar šiek tiek su tirščiais 1 šaukštelis
pagal skonį cukraus

Paruošimas:
Užmaišome tešlą. Tešlą supilame ant kepimo skardo, išklotos kepimo
popieriumi.

Kepame lakštą 200 laipsnių orkaitėje 10-12 minučių.

Iškepusį lakštą susukame kartu su kepimo popieriumi. Atsargiai,
nenusideginkite pirštų.

Palaikykite taip, kol atvės. Išvyniokite atsargiai, nes lakštas nebus
elastingas.

Pertepimui skirtus produktus išplakame su mikseriu arba tiesiog gerai
išmaišykite.

Lakšto vieną pusę ištepame kremu ir vėl labai atsargiai susukame.
Vyniotinį paliekame šaldytuve bent kelioms valandoms.

Skanaus :)



Desertai Pyragai

Pyragas vulkanas

Ingredientai:
Tešlai:
sausų mielių 1 pakelis
druskos 1 šaukštelis
margarino VILNIUS kepiniams 2 šaukštai
medaus 1 šaukštas
vandens 200 ml
miltų 2,5 stiklinės
Įdarui:
margarino VILNIUS kepiniams 60 - 70 g
česnakas
šviežios prieskoninės žolelės
druska

Paruošimas:
Mielės ištirpinamos šiltame vandenyje, pridedama medaus ir
paliekama šiltoje vietoje 10 minučių.

Miltai persijojami, sumaišomi su mielėmis, pridedama druskos ir
margarino, minkoma tešla. Gerai išminkyta tešla aptepama aliejumi,
dedama į foliją ir paliekama 30 minučių pakilti.

Tešla padalinama į gabaliukus, jie dedami į riebalais išteptą kepimo
formą, vienas šalia kito. Paliekama dar 30 minučių kilti.

Česnakas susmulkinamas ir sumaišomas su smulkintomis
prieskoninėmis žolelėmis, įberiama druskos ir užpilama tirpintu,
atvėsintu margarinu. Šis mišinys paliekamas šaldytuve.

Kai tešla pakilusi, kiekviename gabaliuke tešlos daroma duobutė, į
kurią dedama įdaro.

Kepama 225 C laipsnių temperatūroje 15 - 20 minučių.



Desertai Pyragai

Kreminis pyragas su vyšniomis

Ingredientai:
Tešlai:
kiaušiniai 6 vnt
cukraus 3 stiklinės
kepimo miltelių 1 pakelis
kakavos 4 šaukštai
miltų 2 stiklinės
šaldytų vyšnių 200 g
riešutų 1 stiklinės
grietinės 35 % 700 g
šokoladas 1 vnt
Kepimo formai ištepti:
Margarinas VILNIUS kepiniams

Paruošimas:
Baltymus atskiriame nuo trynių ir išplakame iki standžių putų. Pamažu
supilame 2 stiklines cukraus ir, kai tešlą būna gerai išmaišyta,
supilame trynius ir vėl išmaišome. Beriame kakavą, nuolat maišydami,
supilame kepimo miltelius bei miltus. Tešla turi gautis gan skystoka. Ją
supilame į kepimo formą išteptą margarinu. Paliekame pastovėti 2
valandas.

Kepame 20 - 25 minutes orkaitėje, įkaitintoje iki 180 C laipsnių
temperatūros. Patikrinkite pagaliuku ar iškepę, jei viršus pradeda
skrusti, o viduje dar neiškepę, uždenkite folija.

Atvėsusį biskvitą perpjauname pusiau, viena dalis bus pyrago
pagrindas, kitą dalį susmulkiname į gabaliukus.

Grietinę gerai išsukame, suberiame stiklinę cukraus ir vėl išmaišome.
Dalį grietinės pilame ant pagrindo, tada beriama smulkintų riešutų,
išdėliojama supjaustytų biskvito gabaliukų, vėl užpilama grietine,
dedama atšaldytų vyšnių ir taip sluoksniuokite savo nuožiūra, kol
gausite gražų pyragą.

Galiausiai apibarstykite tarkuotu šokoladu ir dėkite į šaldytuvą keletai
valandų sustengti.



Desertai Pyragai

Trupininis pyragas su avietėmis

Ingredientai:
Pagrindui:
margarino VILNIUS kepiniams 75 g
cukraus 100 g
kiaušiniai 2 vnt
šaukštelis kepimo miltelių
šaukštelis vanilinio cukraus
miltų 300 g
Įdarui:
aviečių 750 g
cukraus 50 g
citrinų sulčių 1 šaukštai
miltų 30 g
Trupiniams:
miltų 80 g
avižinių dribsnių 80 g
rudo cukraus 80 g
margarino VILNIUS kepiniams 90 g
šaukštelis cinamono

Paruošimas:
Pagrindas. Margariną išimam ir paliekam kambario temperatūroj
pusvalandžiui. Arba truputį aplydom mikrobangų krosnelėje. Suberiam
cukrų, vanilinį cukrų ir išsukam. Masė kiek pabąla, pasidaro puri. Po
vieną sumušam kiaušinius, kiekvienąsyk bent po minutę plakdami.
Suberiam kepimo miltelius ir pusę miltų. Išsukam. Sudedam likusius
miltus ir, padėję mikserį šalin, pasidarbuojam ranka. Gaunam minkštą
ir lipnią tešlą. Nukrapštom ją nuo pirštų, uždengiam maistine plėvele ir
dedam į šaldytuvą porai valandų arba į šaldiklį pusvalandžiui.

Kai jau tešla sustingusi, jungiam orkaitę. 180 laipsnių. Formą išklojam
kepimo popieriumi, o pastarąjį - atšalusia tešla. Atgnybiam gabalėlį,
ištampom ir lipdom pagrindą po truputėlį. Kol sulipdom visą tešlą,
orkaitė jau būna įkaitusi. Čia reikėtų ant tešlos uždėti kepimo
popieriaus arba folijos ir priberti žirnių/pupų/pupelių, kad pagrindas per
daug neiškiltų. Kepame pagrindą 10 minučių.

Tuo tarpu sumaišom visus įdarui skirtus produktus ir padarom trupinius.
Pirštukais darbuojamasi, kol gaunami trupiniai be didelių išsišokėlių.

Tam ir sugaištamos tos dešimt minučių. Traukiam pagrindą, tolygiai
paskirstom įdarą, ant jo - trupinius ir kepam, tol kol avietes pradeda
burbuliuoti, o paviršius įgauna auksinę spalvą. Traukiam lauk ir
leidžiam atvėsti. Skanaus!



Desertai Pyragai

Pyragas vyniotinis su uogiene

Ingredientai:
sodos 1 šaukštas
krakmolo 1 šaukštas
citrinų rūgšties 20 g
margarino VILNIUS kepiniams 1 šaukštas
miltų 1 stiklinė
kiaušiniai 2 vnt
druskos 1 žiupsnelis
skardinė sutirštinto pieno 1 skardine
Uogienė

Paruošimas:
Sumaišykite sodą, krakmolą ir citrinos rūgštelę. Supilkite ištirpintą
margariną ir išmaišykite. Įmuškite kiaušinius, suberkite druską,
supilkite kondensuotą pieną, išmaišykite. Pamažu berdami miltus
maišykite tešlą. Ji gausis skystoka. Supilkite į kepimo formą, ištiestą
kepimo popieriumi. Kepkite 20 minučių 150 C laipsnių temperatūroje.

Kai pyrago pagrindas bus parudavęs, išimkite iš orkaitės ir dar ant
karšto dėkite uogienės ir suvyniokite. Tada palikite atvėsti ir
supjaustykite ritinėliais.



Desertai Pyragai

Šviežių bulvių pyragas su braškėmis

Ingredientai:
virtų bulvių 500 g
cukraus 200 g
vanilinio cukraus 1 šaukštas
margarino VILNIUS kepiniams 250 g
kiaušinių 6 vnt
citrinos sulčių 1 vnt
braškių papuošimui, cukraus pudros apibarstymui

Paruošimas:
Margariną labai gerai ištriname, į jį sudedame trynius, cukrų ir vanilinį
cukrų. Išmaišome. Išvirtas bulves sutriname trintuvu ir sudedame į
masę, įpilame citrinos sultis. Tešlą gerai išmaišome. Kiaušinių
baltymus išplakame iki standžių putų ir palengva įmaišome į masę.
Gerai išmaišytą tešlą sukrečiame į riebalais išteptą formą ir kepame
180 laipsnių orkaitėje apie 1 valandą. Iškepusį pyrago viršų
papuošiame braškėmis ir apibarstome cukraus pudra.Skanaus!



Desertai Pyragai

Braškių ir persikų pyragas

Ingredientai:
Pyragui:
kiaušiniai 4 vnt
margarino VILNIUS kepiniams 80 g
cukraus 90 g
miltų 175 g
kepimo miltelių 5 g
persikas 1 vnt
braškių 150 g
vanilinio cukraus 1 a.š.
Padažui:
pieno 75 ml
baltojo šokolado 100 g

Paruošimas:
Ištirpinkite margariną ir leiskite atvėsti. Suplakite kiaušinius su cukrumi
ir vaniliniu cukrumi, sudėkite margariną ir išmaišykite. Sudėkite miltus
ir kepimo miltelius, vėl viską išmaišykite. Supjaustykite persikus ir
kartu su braškėmis sumeskite į tešlą.

Supilkite tešlą į margarinu išteptą kepimo formą ir kepkite 35-40 min.
180 laipsnių temperatūroje.

Ištirpinkite baltąjį šokoladą ant mažos ugnies, supilkite pieną ir turėsite
skanų padažą, kuriuo galėsite aplieti pyragą.



Desertai Pyragai

Pyragas su aviečių uogiene ir glajumi

Ingredientai:
Tešlai:
pieno 120 ml
vandens 80 ml
sausų mielių 7 g
miltų 420 – 490 g
cukraus 50 g
margarino VILNIUS kepiniams 60 g
kiaušinis 1 vnt
druskos 1 šaukštelis
aviečių uogienės 3 šaukštai
Glajui:
cukraus pudra 90 g
apelsino sulčių 1,5 šaukšto
tarkuotos apelsino žievelės 1 šaukštelis

Paruošimas:
Šiltas pienas sumaišomas su vandeniu ir mielėmis. Kai mielės ištirpsta,
suberiama 2 stiklinės miltų, cukrus, margarinas, kiaušinis bei druska.
Minkoma tešla (apie 10 min). Miltų dedama tiek, kad tešla neliptų prie
rankų ir būtų minkštą. Ją dedame į aliejumi išteptą dubenį ir paliekame
padvigubėti apie 1 valandą laiko.

Tešlą vėl paminkome ir paliekame 10 minučių pastovėti.

Tešlą iškočiojama į stačiakampį. Dedama ant vieno krašto uogienės ir
susukama į ritinį, o po to sujungiama į apskritimą. Kraštuose šiek tiek
įkerpama. Dar paliekama pakilti apie 45 minutes.

Orkaitė įkaitinama iki 180 C laipsnių ir kepama 20 - 30 minučių iki
auksinės rudos spalvos.

Pasigaminamas glajus iš jam skirtų ingredientų ir apipilamas pyragas.



Desertai Pyragai

Citrinų pyragas

Ingredientai:
Trupiniams:
miltų 1,75 stiklinės
cukraus 0,75 stiklinės
margarino VILNIUS kepiniams 170 g
Tešlai:
citrinos 3 vnt
miltų 2 stiklinės
kepimo miltelių 10 g
druskos 1 šaukštelis
margarino VILNIUS kepiniams 110 g
cukraus 1 stiklinė
kiaušiniai 2 vnt
vanilinas
grietinės 1 stiklinė

Paruošimas:
Pasigaminame trupinius: miltus sumaišome su cukrumi ir tada dedame
margariną, maišome su rankomis, iki kol gauname trupinius. Juos
dedame į šaldytuvą.

Nutarkuojame citrinų žieveles, mums reikės 3 šaukštų. Tada citriną
supjaustome plonomis riekelėmis ir apipilame virintu vandeniu. Kai
šiek tiek apstovi, jas nusausiname.

Margariną išsukame su cukrumi, vanile ir kiaušiniais. Pridedame
grietinės, druskos ir kepimo miltelių su miltais. Išmaišome iki vientisos
masės, kurios dalį supilame į kepimo formą išteptą riebalais. Tada
dedame citrinų sluoksnį ir vėl pilame tešlos. Tada užberiama tešlos
trupinių.

Kepame 55 minutes orkaitėje, įkaitintoje iki 190 C laipsnių
temperatūros.
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Šokoladinis tortas

Ingredientai:
Tešlai:
miltų 160 g
sodos 0,5 šaukštelio
druskos 0,25 šaukštelio
juodojo šokolado 60 g
pieno 120 ml
cukraus 200 g
kiaušinio trynys 1 vnt
kiaušinių baltymai 2 vnt
margarino VILNIUS kepiniams 50 g
vandens 50 ml
Kremui:
juodojo šokolado (turi būti nemažiau kaip 60% kakavos) 200 g
cukraus pudros 200 g
kakavos miltelių 3 šaukštai
ricotta sūrio, kambario temperatūros 125 g
margarino VILNIUS kepiniams 80 g
grietinės (30%) 150 g

Paruošimas:
Sumaišome miltus su soda ir druska.

Sulaužome šokoladą skiltelėmis, įberiame 100 g cukraus, 1 kiaušinio
trynį ir pusę pieno. Išmaišome.

Užkaičiame ant silpnos ugnies ir nuolat maišome, kol ištirpsta
šokoladas ir cukrus.

Margariną išsukame su likusiu cukrumi iki vientisos masės ir
sumaišome su ištirpinta šokolado mase.

Suberiame miltų masę, likusį pieną ir vandenį. Gerai išmaišome.

Baltymus gerai išplakame, kad gautųsi putos ir įmaišome į tą pačia
gautą masę.

21-23 cm skersmens formą patepkite aliejumi ir supilkite tešlą. Kepkite
orkaitėje iki 170 C apie 30 min.

Tai iškeps, palaikykite išėmę iš orkaitės 15-20 min., kad atvėstų.

Vandens vonelėje ištirpinkite šokoladą kremui. Sumaišykite su cukraus
pudra ir kakava.
Ištirpintą margariną taip pat įmaišykite kartu su riccota sūriu. Įdėkite
grietinės ir su šluotele gerai išmaišykite.
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Iškepusį tortą perpjaukite per pusę - gausis du lakštai. Apatinį ištepkite
kremu ir uždėkite viršutinį lakštą. Tiek viršų, tiek šonus taip pat ištekite
kremu.

Palikite šaldytuve 2-3 valandoms, kad sutvirtėtų, tada galite ragauti.
Skanaus
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Itališkas braškių pyragas

Ingredientai:
miltų 1,5 stiklinės
kepimo miltelių 1,5 a.š.
druskos 1 žiupsnelis
cinamono 1 a.š.
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
cukraus 0,75 stiklinės
kiaušiniai 2 vnt
šilto pieno 2 šaukštai
braškių 200 - 300 g
cukraus pudros (pabarstymui)

Paruošimas:
Dubenyje sumaišome išsijotus miltus, druską, cinamoną ir kepimo
miltelius. Atskirai suplakame lydytą margariną ir cukrų, iki purios
baltos masės. Supilame pieną, kiaušinius ir viską išplakame. Skystą
masę sumaišome su sausų ingredientų mišiniu ir pilame į riebalais
išteptą kepimo formą. Ant viršaus uždedame per pusę perpjautų
braškių ir įstumiame giliau į tešlą.

Kepame 30 - 40 min., iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje. Iškeptą
pyragą pabarstome cukraus pudra.
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Citrininis pyragas

Ingredientai:
Tešlai:
margarino VILNIUS kepiniams 125 g
cukraus 50 g
druskos 1 žiupsnelis
miltų 175 g
kiaušinio trynys 1 vnt
Įdarui:
citrinos 3 vnt
kiaušiniai 5 vnt
cukraus 225 g
grietinės 250 g
vanilinio pudingo 1 pakelis

Paruošimas:
Lydytą margariną išmaišome su cukrumi, druska, miltais, kiaušinio
tryniu ir išminkome tešlą. Įvyniojame į maišelį ir paliekame pastovėti.

Nutarkuojame citrinų žieveles, išpaudžiame sultis ir viską išplakame
kartu su cukrumi bei kiaušiniais. Supilame pudingą ir grietinę, viską
išmaišome.

Atšaldyta tešla išklojame kepimo indą, o ant viršaus supilame įdarą.
Kepame 170 laipsnių temperatūroje 40 min.
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Trupiniuotis su vyšniomis

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 120 g
miltų 220 g
malto cinamono 1/2 šaukštelio
druskos 1 žiupsnelis
kepimo miltelių 1/4 šaukštelio
rudojo cukraus 100 g
baltojo cukraus 50 g
kiaušinio trynys 1 vnt
migdolų 120 g
vyšnių, be kauliukų 200 g

Paruošimas:
Margariną išsukame su cukrumi (ruduoju ir paprastu). Įmaišome
kiaušinio trynį, cinamoną ir druską.

Suberiame miltus, kepimo miltelius.

Tešlą išminkome kartu su kapotais migdolais.

Pasiliekame šiek tiek tešlos pyrago viršui užtarkuoti, o likusią tešlą
sudedame į kepimo formą.

Ant tešlos sudedame vyšnias ir užtarkuojame likusios tešlos.

Kepame iki 180 C orkaitėje apie 25-30 min.
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Trupininis pyragas su agrastais

Ingredientai:
Pyragui:
agrastų su vyšniomis 800 g
migdolų drožlių 70 g
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
cukraus pudros 200 g
kiaušiniai 4 vnt
miltų 250 g
kepimo miltelių 1 rbatinis šaukštelis
Trupiniams:
miltų 150 g
margarino VILNIUS kepiniams 75 g
cukraus 75 g

Paruošimas:
Pasiruošiame trupinius. Margariną ištirpiname ir sumaišome su
cukrumi. Beriame miltus ir trupiname tarp rankų. Dedame į šaldytuvą
ir pereiname prie pyrago.

Tirpintą, atvėsintą margariną sumaišome su cukrumi ir maišome labai
gerai apie 8 minutes. Mušame po vieną kiaušinį, kiekvieną kart gerai
išmaišant. Beriame miltus sumaišytus su kepimo milteliais ir vėl gerai
išmaišome tešlą. Ją pilame į kepimo formą išteptą riebalais. Pilame
smulkintas uogas ir užbarstome tešlos trupinių.

Kepame įkietintoje iki 180 laipsnių orkaitėje apie 60 - 70 minučių.
Iškepusį pyragą apibarstome miltiniu cukrumi.
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Avižinis bananų pyragas

Ingredientai:
Tešlai:
miltų 200 g
avižinių dribsnių 300 g
druskos 1/2 šaukštelio
sodos 1/4 šaukštelio
margarino VILNIUS kepiniams, kambario temperatūros 120 g
rudojo cukraus (galima naudoti ir paprastą cukrų) 180 g
kiaušiniai 2 vnt
dideli bananai 2 vnt
Trupiniams:
margarino VILNIUS kepiniams 50 g
riešutų (kokių norisi) 70 g
cukraus 2 šaukštai
cinamono 1 šaukštelis

Paruošimas:
Dideliame dubenyje sumaišykite miltus, druską, kepimo soda ir
avižinius dribsnius.

Kitame dubenyje suplakite margariną su cukrumi. Pridėkite kiaušinius
ir išmaišykite.

Sutrinkite bananus, kad gautųsi tyrelė.

Viską sumaišykite.

Supilkite į kepimo formą. Viršų pabarstykite trupiniais t.y. sausus
produktus trupiniams sumaišykite su ištirpintu margarinu.

Kepkite 40-45 min. orkaitėje (180 C).
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Persikų pyragas

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 120 g
cukraus 120 g
kiaušiniai 3 vnt
miltų 200 g
kepimo miltelių 1 šaukštelis
druskos 1 žiupsnelis
vanilinio cukraus 1 šaukštas
persikai 3 vnt
cinamono 0,5 šaukštelio
kapotų migdolų be žievelės 3 šaukštai

Paruošimas:
Margariną palaikykite kambario temperatūroje ir jau suminkštėjusį
sumaišykite su cukrumi. Įmaišykite gerai išplaktus kiaušinius.

Suberkite miltus, kepimo miltelius, druską, vanilinį cukrų. Išmaišykite
iki vientisos masės.

Persikus perpjaukite per pusę ir išimkite kauliukus. Nulupkite ir
supjaustykite kubeliais.

Persikus įmaišykite į tešlą.

Tešlą sudėkite į kepimo skardą (26 cm). Viršų pabarstykite cinamonu ir
migdolais. Viršų taip pat galite pabarstyti cukrumi, jei mėgstate
saldžiau.

Persikų pyragą kepkite 180 laipsnių orkaitėje 30 minučių. Skanaus :)
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Šokoladinis pyragas su migdolais

Ingredientai:
Pyrago viršui:
migdolų 170 g
margarino VILNIUS kepiniams 150 g
medaus 80 g
rudojo cukraus 150 g
Tešlai:
miltų 200 g
kakavos miltelių 75 g
sodos 1 šaukštelis
margarino VILNIUS kepiniams 110 g
cukraus 200 g
vanilinio cukraus 2 šaukšteliai
kiaušiniai 3 vnt.
rauginto pieno arba pasukų 250 ml

Paruošimas:
Migdolus susmulkinkite ir sumaišykite su margarinu, medumi ir ruduoju
cukrumi.

Šia mase išklokite paruoštos kepimo formos dugną. Kepimo formą
ištepkite riebalais: margarinu, aliejumi ar pan.

Miltus persijojame su kakava, cukrumi, vaniliniu cukrumi.

Kiaušinius išplakame su margarinu. Sumaišome su pasukomis ir soda,
suberiame miltų mišinį.

Tešlą supilame į kepimo formą.

Pyragą reikėtų kepti apie 50 min. iki 180 laipsnių orkaitėje.
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Pyragas su rūgštynėmis

Ingredientai:
Tešlai:
pieno 250 ml
sausų mielių 2 šaukšteliai
cukraus 80 g
druskos 0,3 šaukštelis
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
kiaušinis 1 vnt.
citrinos žievelės 1 šaukštelis
miltų 500 g
Įdarui:
šviežių rūgštynių 350 g
cukraus 2 šaukštai
vanilinio cukraus 1 šaukštelis

Paruošimas:
Mielės ištirpinamos su šiltu pienu bei cukrumi. Supilamas tirpinas
margarinas, įmušamas kiaušinis, beriama druskos, citrinų žievelės bei
miltai. Minkoma tešla, tokia, kuri neliptų prie rankų. Paliekama šiltoje
vietoje padvigubėti.

Rūgštynes nuplauname, nusausiname ir susmulkiname.

Kai tešla pakilusi, ją perminkome. Padaliname į dvi dalis, kurių viena
šiek tiek didesnė, iškočiojame ir dedame į kepimo formą, išteptą
riebalais. Dedame rūgštynes ir apibarstome cukrumi bei vaniliniu
cukrumi. Iškočiojame kitą tešlos dalį ir dedame ant pyrago, šonus
užlankstome. Viršų šiek tiek įpjaustome, kad išeitų garai ir aptepame
kiaušinio plakiniu. Paliekame pastovėti 10 - 15 minučių.

Kepame 210 C laipsnių orkaitėje apie 20 minučių. Iškepusį pyragą
uždengiame rankšluosčiu ir paliekame atvėsti.
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Rabarbarų pyragas

Ingredientai:
Tešlai:
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
cukraus 100 g
kepimo miltelių 1,5 šaukštelio
miltų 200 g
kiaušiniai 2 vnt.
Įdarui:
grietinės 200 g
cukraus 80 g
rabarbarų 400 g
migdolų drožlių 50 g

Paruošimas:
Margariną išsukame su cukrumi iki purios masės. Dedame kiaušinių
trynius, išmaišome. Suberiame miltų ir kepimo miltelių mišinį,
išminkome tešlą. Ją dedame į kepimo formą (kraštus padarome
aukštesnius).

Nuplauname ir nulupame rabarbarus, nusausiname ir supjaustome
gabaliukais. Juos išdėliojame ant tešlos. Užpilame grietinės ir cukraus
mišiniu. Apibarstome migdolų drožlėmis.

Kepame 180 C laipsnių orkaitėje 25 minutes.
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Amerikietiškas pyragas

Ingredientai:
Tešlai:
margarino VILNIUS kepiniams 60 g
cukraus 300 g
miltų 200 g
kepimo miltelių 1,25 šaukštelio
druskos 0,75 šaukštelio
kiaušiniai 2 vnt.
pieno 190 ml
Kremui:
pieno 500 ml
cukraus 100 g
kiaušinių tryniai 4 vnt.
vanilinio cukraus 2 šaukšteliai
kukurūzų krakmolo (jei neturite tinka ir bulvių) 4 šaukštai
Glaistui:
plaktos grietinėlės 7 šaukštai
šokolado 80 g

Paruošimas:
Sumaišome sausus produktus tešlai t.y. miltus, kepimo miltelius,
druską.

Kiaušinius išplakame ir sumaišome su cukrumi. Įmaišome margariną.

Sausus produktus sumaišome su kiaušinių plakiniu ir pienu.

Kepame 22 cm formoje apie 30 min. Orkaitės temperatūrą nustatykite
iki 180 laipsnių.

Kol pyragas iškeps, pasigaminsime kremą:

trynius išsukame su cukrumi, vaniliniu cukrumi, krakmolu ir pienu.
Kaitiname ant silnos ugnies, kol pradeda tirštėti.

Iškepusį pyragą perpjauname per pusę.

Apatinį pyrago lakštą ištepame atvėsusiu kremu ir ant viršaus
uždedame antrąjį.

Pyragą užpilame ištirpintu šokoladu su grietinėle.

Paliekame šaldytuve kelioms valandoms, kad šokoladas sustengtų.

Papuošti galima, kuo tik norisi: vaisiais, saldainiais ir t.t.
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Pyragas su bananais ir kriaušėmis

Ingredientai:
rududu 1 indelis
margarino VILNIUS kepiniams 300 g
cukraus pudros 150 g
kukurūzų krakmolo 150 g
miltų 600 g
kiaušinių tryniai 2 vnt.
grietinės 2 šaukštai
vanilinio cukraus
kriaušės 4 vnt.
bananai 2 vnt.

Paruošimas:
Rududu sušildykite ant garų vonelės, kad suskystėtų. Miltus persijokite
ir maišykite su margarinu. Taip pat supilkite rududu, cukraus pudrą,
grietinę ir vanilinį cukrų. Minkykite tešlą. Ją dėkite į šaldytuvą ir
pasiruoškite vaisius.

Nuplaukite, nusausinkite ir supjaustykite vaisius.

Kepimo formą ištepkite margarinu. Du trečdalius tešlos išminkykite ir
dėkite į kepimo formą. Išdėliokite bananus, tada kriaušes ir
užtarkuokite likusią tešlą.

Kepkite 35 minutes orkaitėje, įkaitintoje iki 180 C laipsnių
temperatūros.
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Šokoladinis pyragas su slyvomis

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 150 g
miltų 150 g
cukraus 150 g
kakavos 3 šaukštai
kiaušiniai 3 vnt.
džiovintų slyvų 100 g
brendžio 50 ml
tamsaus šokolado 50 g
kepimo miltelių 1 a.š.

Paruošimas:
Slyvas supjaustome smulkiais gabaliukais, užpilame brendžiu ir
paliekame įsigerti.

Išlydytą margariną išplakame su cukrumi, vienu kiaušiniu ir kitų dviejų
kiaušinių tryniais. Supilame išsijotus miltus, kepimo miltelius, kakavą ir
išmaišome.

Suberiame slyvas, smulkiai pjaustytą šokoladą ir dar kartą viską
išmaišome.

Suplakame likusius kiaušinių baltymus iki standžių putų ir sumaišome
su mase.

Kepame 35-40 min. 180 C orkaitėje.
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Pyragas "Geltona šiluma"

Ingredientai:
miltų 175 g
žemės riešutų 50 g
alkoholio (džiovintų vaisių mirkymui) 75 - 100 ml
džiovintų abrikosų ir obuolių 350 g
marcipanų 100 g
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
cukraus 100 g
apelsinų sulčių 2 šaukšteliai
druskos 1 žiupsnelis
kiaušiniai 2 vnt.
apelsinas 1 vnt.

Paruošimas:
Džiovintus vaisius pamerkite Jums norimo skonio alkoholyje ir leiskite
pamirkti. Marcipaną susipjaustykite ir dėkite į šaldytuvą.

Kiaušinius išplakite su cukrumi, nuolat plakite dėdami tirpintą
margariną, druską, supjaustytus išmirkytus vaisius, smulkintus riešutus,
apelsino sultis ir žieveles. Galiausiai supilkite miltus ir marcipanus.

Tešlą supilkite į kepimo skardą, ištiestą kepimo popieriumi ir kepkite
150 C laipsnių temperatūroje apie 2 valandas.
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Vaisių pyragas su baltuoju šokoladu

Ingredientai:
džiovintų abrikosų 500 g
razinų 125 g
graikinių riešutų 250 g
miltų 250 g
margarino VILNIUS kepiniams 250 g
cukraus pudros 250 g
apelsinų žievelės 2
citrina žievelė 1
kiaušiniai 5 vnt
kepimo miltelių 0,5 šaukštelio
balto šokolado 200 g
apelsinų likerio 2 šaukštai
miltinio cukraus

Paruošimas:
Sumaišoma smulkinti abrikosai, razinos ir kapoti riešutai kartu su 30 g
miltų.

Margarinas išsukamas su cukraus pudra iki purios masės (maišoma
apie 8 min). Į sviesto masę suberiama apelsinų ir citrinų žievelės,
išmaišoma. Mušama po vieną kiaušinį, kiekvieną kartą gerai išmaišant.
Suberiama miltų ir kepimo miltelių mišinys. Baltasis šokoladas
ištirpinamas ir atvėsinamas, tada supilamas į tešlą. Taip pat supilama
apelsinų likeris. Išmaišoma. Galiausiai supilama džiovintų vaisių ir
riešutų mišinys.

Kepama 160 C laipsnių orkaitėje 1 valandą 15 minučių, jei viršus
kepant pradėtų svilti, uždenkite folija. Iškepusį pyragą galite
apšlakstyti apelsinų likeriu ir cukraus pudra.
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Kavos pyragas su kremu

Ingredientai:
Tešlai:
tirpios kavos 1 šaukštelis
kvietinių miltų 150 g
kakavos 25 g
kepimo miltelių 1,5 šaukštelio
margarino VILNIUS kepiniams 175 g
cukraus 170 g
kiaušiniai 3 vnt.
pieno 3 šaukštai
Kremui:
grietinėlės 400 ml
miltinio cukraus 2 šaukštai
tirpios kavos 1 šaukštas

Paruošimas:
Kepimo milteliai sumaišomi su išsijotais miltais ir kakava. Dedamas
margarinas, kiaušiniai, cukrus ir ištirpinta karštame vandenyje ir
atvėsinta kava. Viskas gerai maišoma apie 2 minutes. Prireikus įpilame
šiek tiek pieno, kad masė taptų vientisa. Tešlą dedame į kepimo formą
ir kepame apie 45 minutes.

Iškepęs pyragas atvėsinamas ir padalinamas į dvi dalis.

Ruošiamas kremas, grietinėlė išmaišoma kartu su cukrumi ir šaukštu
ištirpintos kavos.

Biskvitai pertepami kremu, viršus taip pat aptepamas. Papuošiama
šokolado drožlėm ir kava.
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Šokolado ir migdolų pyragas

Ingredientai:
karčiojo šokolado 50 g
margarino VILNIUS kepiniams 75 g
kvietinių miltų 25 g
migdolų 75 g
cukraus 50 g
romo 1 šaukštas
kiaušiniai 2 vnt.
vyšnių be kauliukų 80 g
cukraus pudros (pabarstymui)

Paruošimas:
Margariną ir šokoladą ištirpiname ant silpnos ugnies ir sumaišome su
cukrumi bei romu.

Susmulkiname migdolus ir suberiame į šokolado-margarino masę.
Supilame miltus ir gerai išmaišome.

Išplakame kiaušinius ir supilame į tešlą.

Pagamintą masę pilame į nedidelį, margarinu išteptą, kepimo indą ir
ant viršaus uždedame vyšnių.

Kepame iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje, 25 min. Leidžiame atvėsti
ir pabarstome cukraus pudra.
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Prancūziškas apelsinų pyragas

Ingredientai:
apelsinai 2 vnt.
vandens 2 puodeliai
cukraus 200 g
Tešlai:
kiaušiniai 4 vnt.
grietinės 250 g
cukraus 300 g
miltų 350 g
kepimo miltelių 1 šaukštelis
margarino VILNIUS kepiniams 250 g

Paruošimas:
Vandenį užkaiskite ant ugnies ir išmaišykite cukrų.

Supjaustykite griežinėliais apelsinus. Apelsinus pjaustyti reikia su oda,
tad prieš tai nuplaukite apelsinus su soda.

Vandenyje su cukrumi apelsinų griežinėlius virkite apie 5-8 minutes.

Tešlai panaudosime 1/2 gauto sirupo.

Kiaušinius atskirkite nuo trynių ir atskirai išplakite: trynius su cukrumi,
o baltymus vienus.

Karšto vandens vonelėje ištirpinkite margariną ir sumaišykite su
tryniais, grietine.

Į trynių masę įmaišykite kepimo miltelius, miltus ir galiausiai baltymus.
Kad tešla nebūtų per kieta pilkite ir pasigaminto sirupo.

Užmaišytą tešlą supilkite į kepimo indą. Ant viršaus sudėkite pavirtus
apelsinų griežinėlius.

Kepkite pyragą orkaitėje 180 C apie 1 valandą.
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Vynuogių pyragas

Ingredientai:
Grietinėlei:
kiaušiniai 6 vnt.
35% riebumo grietinėlės 1 puodelis
cukraus 1 puodelis
citrinos sulčių, šviežiai spaustų 2 šaukštai
vynuogių 200 g
Tešlai:
miltų 1 puodelis
cukraus 0,25 puodelio
druskos 0,5 šaukštelio
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
kiaušinis 1 vnt.

Paruošimas:
Cukrų išsukame su kiaušiniu ir margarinu (kambario temperatūros).
Įmaišome miltų ir druskos. Tešlą gerai išminkome.

Tešla išklojame kepimo formą: dugną ir šonus.

Kiaušinius, skirtus grietinėlei, išplakame kartu su grietinėle, cukrumi ir
citrinos sultimis.

Į paruoštą kepimo formą supilame grietinėlę, ant viršaus sudedame
vynuoges (perpjautas per pusę, be kauliukų) ir kepame pyragą 200 C
orkaitėje apie 40-50 minučių.
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Pyragas su kriaušių gabaliukais

Ingredientai:
kriaušių 1 kg
margarino VILNIUS kepiniams 300 g
medaus 50 g
cukraus 1 stiklinės
kiaušiniai 4 vnt.
kukurūzų miltų 130 g
miltų 40 g
kepimo miltelių 1 šaukštelis
citrinų žievelės 2 vnt.
citrinos sulčių 0,5

Paruošimas:
Kriaušes susipjaustyk kubeliais ir apšlakstyk citrinų sultimis.

80 g margarino išlydyk keptuvėj, dėk medų ir pakaitink šiek tiek. Tada
sudėk kriaušes ir pakepink apie 5-7 minutes.

Likusį margariną išmaišyk su cukrumi. Mušk po vieną kiaušinį ir nuolat
maišyk. Vėliau suberk miltų, kukurūzų miltų ir kepimo miltelių mišinį.
Gerai išmaišyk tešlą iki vientisos masės. Tada suberk citrinos žieveles
bei kriaušes. Gautą masę supilk į kepimo indą, išteptą riebalais.

Kepk apie valandą laiko įkaitintoje orkaitėje iki 180 C laipsnių
temperatūroje.
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Morkų pyragas su maltais riešutais

Ingredientai:
morkų 300 g
riešutų 250 g
kiaušiniai 4 vnt
cukraus 200 g
miltų 50 g
kepimo miltelių 1 šaukštelis
citrina 1 vnt.
cinamono 1 žiupsnelis
romo 1 šaukštas
margarino VILNIUS kepiniams 1 šaukštas

Paruošimas:
Morkas susitarkuojame, riešutus susimalame. Morkas apšlakstome
citrinų sultimis ir šaukštu romo.

Kiaušinių trynius atskiriame nuo baltymų ir išsukame su cukrumi. Į šią
masę beriame cinamoną, miltus, kepimo miltelius ir gerai išmaišome.
Kiaušinių baltymus išplakame iki putų ir atsargiai įmaišome į tešlą.
Įmaišome riešutus ir morkas.

Gautą masę supilame į kepimo formą, išteptą margarinu VILNIUS
kepiniams ir kepame 40 - 45 minutes orkaitėje, įkaitintoje iki 180 C
laipsnių.
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Pyragas su vyšniomis

Ingredientai:
Tešlai:
kvietinių miltų 300 g
cukraus 150 g
margarino VILNIUS kepiniams 125 g
šviesaus romo 30 ml
kiaušiniai 2 vnt.
kiaušinio trynys 1 vnt.
Kremui:
vanilinio cukraus 50 g
kiaušinių tryniai 5 vnt.
kvietinių miltų 50 g
cukraus 50 g
pieno 500 ml
vyšnių 200 g

Paruošimas:
Pirma paruošiame kremą.

5 kiaušinių trynius išplakame su vaniliniu cukrumi ir įmaišome 50 g
miltų.

Į pieną supilame cukrų ir pakaitiname.

Kai pienas pradeda virti, supilame jį į trynių masę. Tada uždedame ant
silpnos ugnies ir nuolat maišydami kaitiname, kol sutirštės.

Sumaišome lydytą margariną su cukrumi, kiaušiniu, romu ir kiaušinio
tryniu. Suberiame miltus, išminkome tešlą ir įdedame 30-40 min. į
šaldytuvą.

Kepimo formoje tolygiai paskirstome 2/3 tešlos, palikdami aukštesnius
šonus. Pilame atvėsusį kremą ir beriame vyšnias (be kauliukų).

Ant viršaus uždedame likusią dalį tešlos ir prispaudžiame kraštus, kad
neišbėgtų įdaras. Viršų aptepame kiaušiniu.

Kepame apie 1 val., 160 laipsnių temperatūroje.
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Kitoks obuolių pyragas

Ingredientai:
Tešlai:
kvietinių miltų 300 g
kiaušinis 1 vnt.
augalinio aliejaus 30 ml
margarino VILNIUS kepiniams 50 g
šilto vandens 125 ml
cukraus pudros 30 g
Įdarui:
margarino VILNIUS kepiniams 30 g
duonos trupinių 6 šaukštai
obuoliai 6 vnt.
citrinos sulčių 10 ml
razinų 80 g
graikinių riešutų 100 g
cinamono 1 a.š.
cukraus 150 g

Paruošimas:
Kvietinius miltus sumaišome su kiaušiniu ir 125 ml šilto vandens.
Gautą tešlą sutepame aliejumi, uždengiame plėvele ir paliekame 30
min.

Duonos trupinius kepame 5 min. ant margarino ir paliekame atvėsti.
Nulupame obuolius ir supjaustome nedideliais gabalėliais,
susmulkiname graikinius riešutus. Sumaišome riešutus, obuolius,
razinas, cinamoną, cukrų ir užpilame citrinos sulčių.

Plonai iškočiojame tešlą, pertepame 15 ml aliejaus ir apibarstome
duonos trupiniais. Tuomet suberiame įdarą, tolygiai paskirstome ir
padarome vyniotinį. Likusiu margarinu aptepame pyragą, apibarstome
cukraus pudra ir dedame kepti.

Kepame orkaitėje 180 laipsnių temperatūroje 40 min. Skanaus!
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Pyragas Kriaušytė

Ingredientai:
miltų 200 g
kepimo miltelių 1 a.š.
sodos 0,5 a.š.
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
cukraus 175 g
tarkuoto imbiero 1 šaukštas
kiaušiniai 3 vnt.
kriaušių 400 g
rudojo cukraus 1 šaukštas

Paruošimas:
175 g minkšto margarino išmaišome su cukrumi, imbieru, kiaušiniais,
kepimo milteliais, soda ir miltais.

Nuplauname kriaušes, išimame sėklytes ir supjaustome skiltelėmis.

Tešlą supilame į margarinu išteptą kepimo formą. Ant viršaus gražiai
išdėliojame supjaustytas kriaušes ir uždedame likusio margarino
gabaliukų. Apibarstome ruduoju cukrumi.

Kepame apie 40 min., iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje. Galima
patiekti su ledais ar plakta grietinėle.
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Citrusinių vaisių pyragas

Ingredientai:
Tešlai:
miltų 200 g
cukraus pudros 2 šaukštai
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
kiaušinis 1 vnt.
ledinio vandens 3 šaukštai
Įdarui:
apelsinas 1 vnt.
citrinos 3 vnt.
cukraus 400 g
miltų 110 g
kiaušiniai 4 vnt.
cinamono lazdelės 2 vnt.
kardamono 1 žiupsnelis
cukraus pudros ( papuošimui)

Paruošimas:
Išsijojame miltus su cukraus pudra.

Margariną (jis turi būti kietas) padaliname į dvi dalis ir sutarkuojame į
miltus.

Pirštais suformuojame iš tešlos "trupinius". Atskirame dubenyje
išplakame kiaušinius su šaltu vandeniu ir supilame ant trupinių. Viską
lėtai maišome su maišytuvu. Paruoštą tešlą išminkome ir padedame
pusvalandžiui į šaldytuvą.

Į tą laiką paruošiame įdarą.

Nutarkuojame vaisių žieveles ir išspaudžiame sultis. Į sultis dedame
cinamono lazdelių ir paliekame 15 min.

Tada supilame kiaušinius, cukrų, miltus, kardamoną, žieveles ir viską
išmaišome. Pirma maišome lėčiau, o kai masė pradeda darytis vientisa,
galima greitį padidinti. Maišiau su mikseriu.

Išimame tešlą, plonai iškočiojame ir tiesiame į kepimo popieriumi
išklotą apvalią, aukštesnėmis sienelėmis formą.

Kepame 180 laipsnių temperatūroje, 12 min. Supilame vaisių įdarą ir
kepame dar 45 min. Palaukiame, kol pyragas atvės ir apibarstome
cukraus pudra.
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Sausainių pyragas su riešutais

Ingredientai:
arbatinių sausainių 2 pakeliai
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
kondensuoto pieno 1 skardinė
kiaušinių trynių 4 vnt.
vanilinio cukraus žiupsnelis žiupsnelis
įvairių riešutų 5 saujos
cukraus pudros (papuošimui)

Paruošimas:
Smulkintuvėje susmulkiname sausainius ir riešutus (dėjau graikinių
riešutų, anakardžių ir saulėgrąžų sėklų).

Sumaišome viską su minkštu margarinu ir išminkome tešlą.

Į margarinu išteptą apvalų kepimo indą dedame tešlą, padarydami
aukštesnius kraštus, kad neišbėgtų įdaras. Kepame orkaitėje 10 min.

Tuomet kiaušinių trynius atskiriame nuo baltymų. Trynius išplakame su
vaniliniu cukrumi ir kondensuotu pienu.
Išimame pyragą iš orkaitės ir supilame trynių masę. Kepame dar 10-15
min., kol užsidės auksinė plutelė.

Iškeptą pyragą papuošiame cukraus pudra ir riešutais.
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Manų pyragas su avietėmis

Ingredientai:
manų kruopų 2 stiklinės
geriamojo jogurto (aviečių skonio) 500 g
cukraus 150 g
margarino VILNIUS kepiniams 125 g
kiaušiniai 3 vnt.
kepimo miltelių 1 a.š.
Kremui:
aviečių 300 g
cukraus 2 šaukštai
varškės 50 g
želatinos 1 a.š.

Paruošimas:
Suberiam manų kruopas į jogurtą ir paliekame 30 min.

Į išbrinkusias manų kruopas supilame išlydytą margariną, cukrų,
kiaušinius, kepimo miltelius, 100 g aviečių ir viską išmaišome.

Supilame tešlą į riebalais išteptą formą ir kepame 15-20 min., 180
laipsnių orkaitėje.

Želatiną ištirpiname 50 ml vandens. Likusias avietes sumaišome su
cukrumi, varške, želatina ir sumaišome maišytuvu.

Iškepusį pyragą aptepame aviečių kremu ir dedame bent 1 valandai į
šaldytuvą.
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Trupininis pyragas su rabarbarais

Ingredientai:
Tešlai:
pasukų 1 stiklinė
cukraus 1 stiklinė
miltų 2..5 stiklinės
kiaušiniai 3 vnt.
kepimo miltelių 2 šaukšteliai
sodos 2 šaukšteliai
margarino VILNIUS kepiniams 0.5 stiklinės
vanilinio cukraus 2 šaukšteliai
Trupiniams:
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
cukraus 0,5 stiklinės
miltų 1 stiklinė
avižų sėlenų 3 šaukštai
pienas
Įdarui:
rabarbarai
cukraus 4 šaukšteliai

Paruošimas:
Rabarbarus nulupame ir supjaustome gabaliukais, užpilame cukrumi ir
paliekame.

Pasigaminame trupinius. Sumaišome cukrų, miltus ir sėlenas. Pilame
tirpintą margariną ir vėl maišome, jie trūkstą skysčių gauti vientisai
masei, įpilkite šiek tiek pieno. Išminkytą tešlą dedame į plėvelę ir į
šaldytuvą, ne trumpiau kaip pusei valandos.

Iš tešlai skirtų ingredientų užsiminkome tešlą Kiaušinius išplakame su
cukrumi ir vaniliniu cukrumi. Dedame margariną ir pasukas, išmaišome.
Sijojame miltus, beriame kepimo miltelius ir sodą, vėl išmaišome. Tešlą
iškočiojame ir dedame į kepimo indą, ištiestą kepimo popieriumi. Ant
viršaus pilame įdarą. Užtarkuojame trupiniams skirtą tešlą.

Kepame 180 C laipsnių orkaitėje apie 30 - 35 minutes. Iškepusį pyragą
apibarstome cukraus pudra.
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Varškės ir aguonų pyragas

Ingredientai:
Tešlai:
margarino VILNIUS kepiniams 70 g
grietinės 70 g
kiaušinio 1 vnt
cukraus 2 šaukštai
kakavos 1 v.š.
sodos, gesintos su actu 0.5 šaukštelio
miltų
Varškės sluoksniui: .
varškės 1 kg
kiaušinių 6 vnt
cukraus 1,5 puodelio
margarino VILNIUS kepiniams 50 g
krakmolo 2 šaukštai
citrinos 1 vnt
Aguonų sluoksniui:
aguonų 1 puodelis
cukraus 2 šaukštai
Glazūrai:
šokolado 100 g
pieno 3 šaukštai
margarino VILNIUS kepiniams 30 g

Paruošimas:
Margariną išlydome ir išsukame su grietine ir kiaušiniu. Įmaišome
cukrų, kakavą, sodą.

Į tešlą įmaišome miltų. Tešla neturi būti skysta, o vidutinio kietumo.

Tešla išklojame kepimo formos dugną. Tešlą paspauskite. Ant tešlos
pilsime aguonų ir varškės sluoksnį.

Varškę išplakame su cukrumi, margarinu, krakmolu ir citrinos sultimis.

Kiaušinių baltymus atskiriame nuo trynių. Trynius išplakame ir
sumaišome su varškės mase, o baltymus išplakame atskirai iki putų ir
taip pat įmaišome į varškės masę.

Aguonas pamerkiame vandenyje ir palaikome bent 1 valandą.
Geriausia užmerktas aguonas palikti per naktį. Aguonas išmaišome su
cukrumi.

Ant tešlos pirmiausiai supilame dalį varškės masės, po to aguonų
sluoksnį ir vėl varškės.
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Kepame pyragą iki 200 C orkaitėje apie 1,5 valandos.

Pyrago viršui aptepti pasigaminame glazūrą. Tepsime, kai pyragas
iškeps ir šiek tiek pravės.

Ištirpiname margariną ir šokoladą, įmaišome pieną. Šia mase ir
tepsime pyrago viršų.
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Trapusis pyragas su rabarbarais

Ingredientai:
miltų 150 g
kepimo miltelių 1/2 šaukštelio
cukraus 240 g
vanilinio cukraus 1 pak.
kiaušinis 1 vnt.
margarino VILNIUS kepiniams 85 g
rabarbarų 750 g
želatinos 1 pak.
šokoladinio ar kitokio pudingo 1 pak.
pieno 0,5 l
skaldytų migdolų 50 g

Paruošimas:
Iš miltų, kiaušinio, kepimo miltelių, cukraus, van. cukraus, margarino
užminkom trapią tešlą ir 30 min. palaikom šaltai.

Rabarbarus supjaustom 2 cm gabaliukais, apibarstome cukrumi ir
užviriname, įdedame išbrinkintą želatiną, išmaišome ir pastatome
valandai šaltoje vietoje.

Taip pat išverdame pudingą pagal instrukciją, irgi atšaldome.

Iš tešlos iškočiojame lakštą, įklojame į margarinu išteptą skardą,
užlenkiame kraštus, subadome ir kepame 15 min. Sukrečiame
apstingusią rabarbarų masę, atšaldome, aptepame pudingu,
išlyginame, apibarstome migdolais ir dedame į šaldytuvą, kad
sustengtų.
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Saldus pyragas

Ingredientai:
Tešlai:
margarino VILNIUS kepiniams 125 g
kiaušinių 3 vnt.
grietinės 2 šaukštai
cukraus 100 g
miltų 2 stiklinės
Kremui:
riebios varškės 1 kg
cukraus 1.5 stiklinės
kiaušiniai 5 vnt.
margarino VILNIUS kepiniams 125 g
vanilinio pudingo 2 pakeliai

Paruošimas:
Pirma pagaminsime tešlą:

Kiaušinius sumaišome su cukrumi, lydytu margarinu ir grietine.
Pridedame miltų ir viską išmaišome. Įdedame tešlą 30 min. į šaldytuvą.
Tada tešlą padaliname į tris dalis ir iškočiojame 3 lakštus. Juos kepame
10-15 min., 175 laipsnių temperatūroje.

Kol lakštai kepa, pasigaminame kremą:

Viską palaipsniui sumaišome ir verdame 15 min. ant silpnos ugnies, kol
pasidarys vientisa masė.
Išimame lakštus ir kiekvieną pertepame mūsų pagamintu kremu, bei
dedame į šaldytuvą sustengti. Supjaustome gabaliukais. Galime
papuošti kokoso drožlėmis.
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Ricotta pyragas su persikais

Ingredientai:
Tešlai:
miltų 300 g
cukraus pudros 50 g
druskos 1 žiupsnelis
margarino VILNIUS kepiniams 150 g
kiaušinių tryniai 2 vnt.
šalto vandens 2-3 šaukštai
Įdarui:
ricottos 250 g
cukraus pudros 80 g
vanilinio cukraus 1 šaukštelis
citrinos sulčių 1 šaukštelis
citrinos žievelės 0.5
kiaušiniai 2 vnt.
Konservuoti persikai

Paruošimas:
Sumaišome miltus su cukraus pudra ir druska. Dedame margariną ir
atsargiai maišome. Tada mušame kiaušinių trynius ir minkome tešlą,
jei masė dar biri, įpilame šiek tiek vandens. Gerai išminkytą tešlą į
kamuolį dedame į plėvelę ir į šaldytuvą, kur laikome 30 minučių.

Tešlą išminkome ir iškočiojame. Ją dedame į kepimo indą, išteptą
margarinu. Dar kartą dedam į šaldytuvą 30 minučių.

Kepame 200 C laipsnių temperatūroje apie 12 minučių. Išimkite iš
palikite atvėsti. Orkaitę palikite atvėsi iki 180 C laipsnių temperatūros.

Darome įdarą. Sumaišome ricottą, curkaus pudrą, vanilinį cukrų,
citrinos sultis ir žieveles, kiaušinius kartu. Konservuotus persikus
nusausiname ir išdėliojame ant iškepusio pyrago pagrindo ir užpilame
ricottos masę.

Kepame 180 C laipsnių orkaitėje apie 45 - 50 minučių iki auksinės
rudos spalvos.
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Varškės pyragas

Ingredientai:
Tešlai:
miltų 250 g
minkšto margarino VILNIUS kepiniams 100 g
kiaušinis 1 vnt.
sodos 1/2 šaukštelio
cinamono 1 šaukštelis
cukraus 100 g
konjako ar brendžio 1 šaukštas
Užpildymui:
kiaušiniai 3 vnt.
cukraus 2/3 puodelio
varškės 750 g
manų kruopų 5 šaukštai
citrinos sulčių 1 šaukštas
vanilinio cukraus 1/2 šaukštelio
mandarinai 4 vnt.

Paruošimas:
Į dubenį supilame miltus, cukrų, sudedame į gabaliukus supjaustytą
margariną ir viską sutriname su šakute iki trupinių. Įmušame kiaušinį,
beriame sodą, cinamoną, supilame brendį ar konjaką ir sumaišome.

Tešlą reikia gerai iškočioti. Turi būti iki 1 cm storio.

Tešla išklojame kepimo formą t.y. ir šonus, ir dugną.

Tešlą orkaitėje kepame apie 10-15 minučių. Temperatūrą nustatykite
iki 180 C.

Kol keps mūsų pyrago pagrindas, pasigaminame varškės užpildymą.

Kiaušinius išplakame su cukrumi. Įmaišome manų kruopas, varškę,
vanilinį cukrų, citrinos sultis.

Mandarinus nulupame ir skilteles sudedame ant jau pakepusio
pagrindo ir užpilame varškės įdaru.

Kepame pyragą iki 180 C orkaitėje dar 50 minučių.

Vietoj mandarinų tinka obuoliai, vyšnios, kriaušės ir pan. :)
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Tartaletė su vaške ir uogomis

Ingredientai:
Tešlai:
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
cukraus 100 g
kiaušinis 1 vnt.
miltų 200 g
kepimo miltelių 1 šaukštelis
Varškės masei:
varškės 500 g
cukraus 1 stiklinė
grietinės 150 g
krakmolo 2 šaukštai
kiaušiniai 3 vnt.
nutarkuota citrina 1 vnt.
citrinos sulčių

Paruošimas:
Kambario temperatūros margariną labai gerai išplakti su kiaušiniu ir
cukrumi. Sudedame miltus ir kepimo miltelius. Tešla turi išeiti minkšta.
Ją dedame į šaldiklį, kol padarysime varškės masę.

Viename inde labai gerai išplakti kiaušinius su cukrumi, kitame -
varškę su grietine, krakmolu ir citrina. Į kiaušinių masę sudedame
paruoštą varškę ir gerai išmaišome.

Tortinę formą išklojame pirmąja tešla. Supilame varškę ir kepam ~160
laipsnių orkaitėje apie 20-30 minučių. Kol gražiai krašteliai paruduos, o
varškės kremas pasidarys standus. Atvėsiname pyragą. Vėliau
supjaustome vaisius ir sudedam ant torto (galima ir uogas) tada
užpilame specialia torto žele (jos aš neturėjau, tai tiesiog paėmiau
paprastą želatiną ir pripyliau ~puse puodelio vandens išmaišiau ir
užpyliau).



Desertai Pyragai

Pyragas Dovana

Ingredientai:
Biskvitui:
kiaušiniai 4 vnt.
cukraus 120 g
miltų 120 g
kepimo miltelių 1 a.š.
Sirupui:
cukraus 100 g
vandens 100 g
romo 1 a.š.
brendžio 1 šaukštas
Kremui:
cukraus 125 g
kiaušinis 1 vnt.
pieno 80 g
margarino VILNIUS kepiniams 150 g
brendžio 1 a.š.
vanilino cukraus žiupsnelis

Paruošimas:
Pagaminame biskvitą:

Miltus sumaišome su kepimo milteliais. Kiaušinių baltymus ir 80 g
cukraus, išplakame iki standžių putų. Trynius išplakame su likusiu
cukrumi. Supilame trynius į baltymų masę, suberiame miltus ir viską
išmaišome. Kepame 180 laipsnių temperatūroje, leidžiame pastovėti
nors 8 valandas.

Tada paruošiame sirupą:

Cukrų su vandeniu užverdame. Į aušinamą sirupą supilame alkoholį ir
išmaišome.

Kremui skirtą kiaušinį, išplakame su cukrumi, supilame pieną ir
verdame 5 min. Paliekame atvėsti. Ištirpiname margariną, supilame
vaniliną, brendį ir kremo masę.

Biskvitą supjaustome į dvi dalis išilgai. Sirupu ištepame biskvito viršų ir
vidurinį sluoksnį. Kremą, storu sluoksniu, taip pat dedame į vidurį.
Pyragą galima pabarstyti smulkintais kepintais riešutais. Skanaus.
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Pyragas su žemės riešutų įdaru

Ingredientai:
Tešlai:
kvietinių miltų 600 g
šviežių mielių 24 g
drungno pieno 1 stiklinė
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
cukraus pudros 60 g
druskos 0.25 šaukštelio
kiaušiniai 2 vnt.
Įdarui:
saldinto sutirštinto pieno 1 skardinė
žemės riešutų 200 vnt.
kiaušinių tryniai 2 g
krakmolo 2 šaukštai

Paruošimas:
Sumaišome visus tešlai skirtus produktus ir minkome tešlą. Uždengtą
tešlą paliekame kilti 1 - 1,5 valandos.

Sutirštintą pieną sumaišome su kiaušinių tryniais, krakmolu ir
pakaitiname nuolat maišydami. Kai gausime vientisą masę sumaišome
su riešutais. Tada masę atvėsiname.

Pakilusia tešlą iškočiojame plačiai, į vidurį dedame įdarą, o tada iš
kraštų lenkiame į vidų ir sulipiname. Dar paliekame pakilti 30 minučių.

Kepame 45 minutes 175 C laipsnių orkaitėje. Iškepusį papuoškite
tirpintu šokoladu. Skanaus.
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Obuolių ir riešutų pyragas

Ingredientai:
obuolių 2 vnt.
margarino VILNIUS kepiniams (išlydyto) 150 g
smulkaus cukraus 180 g
kiaušinių 3 vnt.
kokoso drožlių 120 g
miltų 160 g
kepimo miltelių 1 šaukštelis
pieno 100 ml
kapotų migdolų 50 g
džiūvėsėlių 3 šaukštai

Paruošimas:
Įkaitinkite orkaitę iki 190 laipsnių.

26 cm skersmens kepimo indą ištepkite margarinu ar aliejumi ir
pabarstykite džiūvėsėliais.

Obuolius nulupkite, išvalykite ir supjaustykite kubeliais.

Margariną sumaišykite su cukrumi, kad neliktų cukraus kristalų.

Įmaišykite kiaušinius.

Miltus sumaišykite su kepimo milteliais, kokoso drožlėmis ir įmaišykite
į kiaušinių plakinį.

Įpilkite pieno, suberkite obuolius ir išmaišykite.

Tešlą supilkite į paruoštą kepimo formą, pabarstykite kapotais migdolų
riešutais ir cukrumi.

Kepkite 35 minutes.
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Rabarbarų pyragas

Ingredientai:
Tešlai:
miltų 250 g
margarino VILNIUS kepiniams 150 g
cukraus 100 g
kiaušinio 1 vnt.
vanilinio cukraus 30 g
Įdarui:
rabarbarų 450 g
cukraus 120 g
rudojo cukraus 1 šaukštas
krakmolo 1 šaukštelis
citrinos sulčių 1 šaukštelis

Paruošimas:
Margariną išsukame su cukrumi, vaniliniu cukrumi.

Įmušame kiaušinį ir gerai išmaišome.

Suberiame miltus ir išminkome tešlą.

Pasiliekame nedidelį gniužuliuką tešlos papuošimui, visą kitą tešlą
sudedame į kepimo skardą. Kepimo skardą prieš naudojant ištepkite
riebalais. Kepkite tešlą užkloję folija ir paslėgę žirniais ar pupelėmis
10-15 min. kepame orkaitėje (iki 180 laipsnių).

Rabarbarus nulupkite ir supjaustykite smulkiais kubeliais, sumaišykite
su cukrumi. Pavirkite užvirintame vandenyje 2-5 minutes. Vandens
daug nepilkite, tik tiek, kad rabarbarai nesviltų.

Rabarbarus sumaišykite su ruduoju cukrumi, krakmolu ir citrinos
sultimis.

Šią masę supilkite ant pakepusios tešlos. Papuoškite pyrago viršų
likusia tešla.

Pyragą kepkite dar 30 minučių.
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Spanguolių ir baltojo šokolado pyragas

Ingredientai:
Tešlai:
margarino VILNIUS kepiniams 145 g
miltų 150 g
cukraus 50 g
pieno 25 ml
kepimo miltelių 1 šaukštelis
Įdarui:
migdolų, smulkiai kapotų 125 g
spanguolių (šviežių arba šaldytų) 2 stiklinės
grietinėlės 175 ml
baltojo šokolado 375 g
margarino VILNIAUS kepiniams 50 ml

Paruošimas:
Išminkome tešlą iš nurodytų produktų. Tešlą šaldytuve ar šaldymo
kameroje palaikykite 1-2 valandas.

Tešla išklojame kepimo skardą (stačiakampio formos 21x29 cm). Ir
kepame orkaitėje iki gražios aukso spalvos (apie 15 min., 190 laipsnių).

Baltąjį šokoladą ištirpinkite ant ugnies. Išplakite su grietinėle,
migdolais ir ištirpintu margarinu.

Ant tešlos sudėkite spanguoles ir užpilkite jas šokolado mišiniu.

Pyragą laikykite šaldytuve 4 valandas.
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Pyragas su imbierinėmis kriaušėmis

Ingredientai:
miltų 2.25 stiklinės
žemės riešutų arba migdolų riešutų 0.5 stiklinės
kepimo miltelių 1 šaukštelis
sodos 0.5 šaukštelio
druskos 0.25 šaukštelio
margarino VILNIUS kepiniams 225 g
rudojo cukraus 1.5 stiklinės
didelių kiaušinių 3 vnt.
vanilės 1.5 šaukštelio
pasukų 1 stiklinės
kriaušių 2 vnt.
imbiero cukruje 0.25 stiklinės

Paruošimas:
Sumaišykite miltus, kepimo miltelius, sodą ir druską. Margariną
išsukite su cukrumi iki purios masės. Į šią masę dėkite kiaušinius po
vieną, kiekvieną kartą gerai išmaišykite. Dėkite vanilę ir vėl išmaišykite.
Pilkite trečdalį miltų, išmaišykite, tada pusė pasukų ,išmaišykite ir taip
maišykite, kol sudėsite likusias dalis. Kriaušes susipjaustykite kubeliais
ir sumaišykite su imbieru, tada suberkite į tešlą ir išmaišykite.

Kepimo formą ištepkite margarinu, apibarstykite džiūvėsiais ir supilkite
tešlą. Kepkite 175 C laipsnių orkaitėje apie 60 - 65 minutes. Iškepusį
vėsinkite 10 minučių, o tada išimkite iš kepimo indo.
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Pyragas Apelsinas

Ingredientai:
Tešlai:
miltų 250 g
kiaušinis 1 vnt.
margarino VILNIUS kepiniams 50 g
augalinio aliejaus 3 šaukštai
grietinės 3 šaukštai
cukraus 80 g
sodos 0,5 a.š.
druskos 1 Žiupsnelis
Įdarui:
apelsino 1 vnt.
cukraus 160 g
krakmolo 1 šaukštas
cukraus pudros (pabarstymui)

Paruošimas:
Paruošiame tešlą:

Kiaušinį išplakame su cukrumi ir sumaišome su tirpintu margarinu.
Dedam sodą nugesintą grietinėje, druską, supilame aliejų ir išmaišome.
Supilame miltus ir viską gerai išminkome. Tešlą dedame 30 min. į
šaldytuvą.

Apelsiną (su žievele) supjaustome gabalėliais, išimame sėklas ir
sumalame mėsmale ar sutriname trintuvu. Suberiame cukrų, krakmolą
ir išmaišome.

Tešlą padaliname į dvi dalis ir plonai iškočiojame. Ant tešlos dedame
įdarą ir susukame.

Kepame margarinu išteptoje skardoje, 180 laipsnių temperatūroje apie
15 min. Pabarstome cukraus pudra
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Šokoladinis Skanumėlis

Ingredientai:
Juodojo šokolado 250 g
Miltų 150 g
Margarino VILNIUS kepiniams 65 g
Kiaušinių 5 vnt.
Rugojo cukraus 125 g
Malto cinamono 1 v.š.
Maltų gvazdikėlių 1/4 šaukštelio
Migdolų 175 g
Druskos Žiupsnelis
Kepimo miltelių 1 šaukštelis
Dekoravimui:
Cinamono lazdeles 5
Nuluptų migdolų 10
Miltinio cukraus 1 šaukštas

Paruošimas:
Kepiau formoje 24 cm.

Įkaitinkite orkaitę iki 180 laipsnių temperatūros.

Margariną išlydykite ir išmaišykite su cukrumi. Įmuškite kiaušinius ir
gerai išplakite.

Sumalkite migdolus ir sumaišykite su miltais, kepimo milteliais,
cinamonu, gvazdikėliais, druska.

Riešutų mišinį su miltais įmaišykite į kiaušinių plakinį.

Išlydykite šokoladą ir įmaišykite į tešlą. Jei tešla gausis per kieta, galite
įpilti pieno ar vandens.

Tešlą supilkite į kepimo formą. Viršų pyrago papuoškite cinamono
lazdelėmis, migdolų riešutais.

Kepkite pyragą 1 valandą.

Kai pyragas iškeps, pabarstykite cukraus pudra.
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Trupininis pasukų pyragas

Ingredientai:
Tešlai:
Pasukų 1 stiklinė
Cukarus 1 stiklinė
Miltai 2.5 Stiklinė
Kiaušinių 3 vnt.
Kepimo miltelių 3 šaukšteliai
Aliejaus 0.5 stiklinė
Vanilinio cukraus 1 pakelis
Trupiniams:
Margarino VILNIUS kepiniams 0.5 pakelis
Miltų
Cukraus

Paruošimas:
Išplakame kiaušinius su cukrumi, beriame vanilinį cukrų, pilame aliejų
ir pasukas, išmaišome. Tarpusavyje sumaišome kepimo miltelius ir
miltus ir įmaišome į tešlą. Paruoštą tešlą pilame į kepimo formą. Ant
viršaus dedame jums patinkančių vaisių ar uogų.

Pasiruošiame trupinius, margariną išsukame su cukrumi ir beriame
miltų. Maišome, kol pradeda byrėti trupiniai tarp pirštų. Juos
užbarstome ant pyrago viršaus.

Kepame 175 C laipsnių orkaitėje apie 30 - 35 minutes.
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Morenginis pyragas

Ingredientai:
Tešlai:
margarino VILNIUS kepiniams 300 g
kiaušinių trynių 3 vnt.
miltų 3 stiklinės
sodos (gesintos actu) 1 a.š.
Pirmam kremui:
cukraus 1 stiklinė
kiaušinių baltymų 3 vnt.
Antram kremui:
sutirštinto pieno 1 skardinė
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
graikinių riešutų 1 stiklinė

Paruošimas:
Tešlai skirtus produktus gerai išmaišome ir išminkome tešlą. Dedame 3
valandoms į šaldytuvą.

Maišytuvu pagaminame morenginį kremą iš kiaušinių baltymų ir
cukraus.

15-20 min. prieš kepimą išimame tešlą ir padaliname į tris dalis.
Dedame tešlos rutuliuką ant kepimo popieriaus ir pirštais padarome,
maždaug 5 mm storio apskritimą. Trečdalį riešutų tolygiai beriame ant
tešlos ir "užklojame" morenginio kremo sluoksniu. Kepame 25-30 min.
iki 100 laipsnių įkaitintoje orkaitėje. Tą patį padarome ir su kitomis
dviem tešlos dalimis. Iškepusius lakštus paliekame atvėsti.

Sutirštintą pieną verdame 2 valandas ir sumaišome su margarinu. Šiuo
kremu tepame kiekvieną lakštą.

Papuošiame pagal savo skonį.
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Šokoladinis aguonų pyragas

Ingredientai:
Tešlai:
Cukraus 200 g
Kiaušinių 4 vnt.
Vanilinio cukraus 35 g
Grietinėlės 200 g
Aguonų 250 g
Miltų 150 g
Kepimo miltelių 30 g
Pieno 6 š.
Stiprios kavos 250 ml.
Kremui:
Pieno 0.5 l.
Cukraus 4 š.
Želatinos 25 g
Margarino VILNIUS kepiniams 200 g
Glazūrai:
Cukraus 3 š.
Kiaušinių 2 vnt.
Kakavos miltelių 2 š.
Kokosų aliejaus 80 ml.

Paruošimas:
Tešla:

Atskiriame baltymus nuo trynių: baltymus išplakame iki putų; kiaušinių
trynius sumaišome su cukrumi ir vaniliniu cukrumi. Sudedame likusius
ingredientus (išskyrus kavą) ir galiausiai įmaišome baltymus.

Tešlą sudedame į kepimo formą ir ant viršaus užpilame kavos,
paskirstant po visą paviršių.

Kepame kepimo skardoje, nustačius 175 °C temperatūrą, apie 20
minučių.

Kremas:

Pieną pakaitiname su cukrumi ant silpnos ugnies. Supilame ištirpintą
margariną bei ištirpintą želatiną. Gerai išmaišome.

Ant iškepusio ir atvėsusio pyrago supilame kremą ir paliekame
šaldytuve, kad sustengtų. Beje, kepimo formą naudokite aukštais
kraštais, kad tilptų ir pats pyrago pagrindas, kremas ir glazūra. Tik kai
galutinai bus paruoštas ir sustengęs pyragas, galima išimti iš formos.
Patariu naudoti kepimo formą, kurios dugnas ir šonai nusiima.
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Glazūra:

Kokosų aliejų ištirpiname, sumaišome su cukrumi, kiaušiniais bei
kakavos milteliais. Kad lengviau maišytųsi, pakaitiname ant silpnos
ugnies iki 5 minučių.

Glazūra padengiame pyrago viršų. Tepsime ant jau sustengusio kremo
sluoksnio.

Pyragą palikite šaldytuve, kol glazūra sustengs.



Desertai Pyragai

Lengvas obuolių pyragas

Ingredientai:
Tešlai:
Miltų 300 g
Margarino VILNIUS kepiniams 200 g
Šalto vandens 0,5 Stiklinė
Druskos 0,25 a.š.
Citrinos rūgšties 1,5 a.š.
Įdarui:
Obuolių 300 g
Cukraus 2-3 š.
Cinamono 2 a.š

Paruošimas:
Išsijojame miltus, sudedame smulkiai pjaustytą minkštą margariną,
supilame sūdytą šaltą vandenį, citrinos rūgštį ir maišome tol, kol
pasidaro vientisa masė. Dedame 3 val. į šaldytuvą.

Nulupame obuolių žievelę, išimame sėklas ir supjaustome skiltelėmis.

Plonai iškočiojame tešlą ir perkeliame į margarinu išteptą skardą.
Dedame obuolių skileteles į tešlos vidurį, apibarstome cukraus bei
cinamono mišiniu ir užlenkiame tešlos kraštus į vidinę pusę, kad
neišbėgtų įdaras.

Kepame apie 30 minučių 180 laipsnių orkaitėje.
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Obuolių pyragas puoštas juostelėmis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250 g
Miltai 250 g
Krakmolas 250 g
Vanilinis cukrus 2 pak.
Druska 1 žiups.
Obuoliai (sutarkuoti be žievelės) 500 g
Smulkus cukrus 90 g
Kiaušiniai 1 vnt.
Kondensuotas pienas 0,5 ind.

Paruošimas:
1. Suberkite miltus, krakmolą ant švaraus stalo ar minkymo lentos ir
viduryje padarykite duobutę, į ją suberkite 1pak., vanilinio cukraus,
druską, smulkiai supjaustytą sviestą ir kiaušinį. Viską apžerkite miltais
ir skubiai minkykite tešlą, kol pasidarys vientisa tešla. (Tešla turi būti
trapi, tačiau susijungus į vieną gabalą). Jei tešla per skysta pridėkite
truputį miltų, ir palaikykite šaltai 1h. 2. Tarkuotus obuolius sumaišykite
su cukrumi ir antru pakeliu vanilinio cukraus (galite pridėti šiek tiek
cinamono). 3. Tešlą padalinkite i 2dalis (viena dalis turi būti truputį
didesnė už antrąją dalį). Didesniąją dalį iškočiokite taip, kad apytiksliai
būtų skardos dydžio ir truputį užsiriestų visi šonai. Tešlą dėkite i svietu
pateptą skardą. Užtepkite obuolių mase (masė neturėtų išlysti iš tešlos
kraštų). 4. Plonai iškočiokite likusią tešlą, taip kad būtų kuo lygesni
kraštai. Tada supjaustykite lygiomis apie 1cm pločio juostelėmis, ir
kryžmai išdeliokite jas ant pyrago. Aptepkite kondensuotu pienu. 5.
Kepkite 200 - 220 laipsnių temp. 30 - 35min.

Recepto istorija:
Šis kepinys ypatingas tuo, kad nereikalauja daug laiko ir pastangų..,
lengva pagaminti, skanus, išvaizdus. Tikrai nustebinsit netikėtus
svečius, ar šeimą.
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Karamelinis obuolių pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 110 g
Miltai 300 ml
Tarkuotas moliūgas 200 g
Kepimo milteliai 2 valg. šaukšt.
Cukrus 100 g
Kiaušinis 1 vnt.
Anyžinė dėgtinė 1 valg. šaukšt.
Saldainiai "Karvutė" 10 vnt.

Paruošimas:
Miltus sumaišiau su kepimo milteliais, druska ir prieskoniais. Margariną
VILNIUS kepiniams išplakiau su cukrumi iki purios masės. Įmušiau
kiaušinį, subėriau cukrų. Vėl viską gerai išplakiau. Palaipsniui įmaišiau
miltų ir prieskonių mišinį, sudėjau burokine tarka tarkuotą moliūgą.
Tešla viską išmaišius turi būti pakankamai skysta. Tešlą supyliau į
kepimo popieriumi išklotą skardą. "Karvutes" supjausčiau gabalėliais ir
išdėliojau įspausdama į skardoje supiltą pyrago tešlą. Kepiau 180
laipsnių orkaitėje 35 minutes (įsmeigus medinį pagaliuką, jis nebeturi
būti aplipęs tešla). Reikia palikti bent 2 valandoms pyragui atšalti, nes
iškeptas būna labai minkštas.

Recepto istorija:
SKANAUS!
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Japoniškas obuolių-aguonų pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250 g
Cukrus 200 g
Aguonos 300 g
Obuolia 600 g
Manų kruopos 8 arbat. šaukštel.
Kepimo milteliai 1,5 arbat. šaukštel.
Aliejus 2 arbat. šaukštel.
Juodas šokoladas 150 g

Paruošimas:
Mums šis pyragas puikiai papildo šventinį stalą! Aguonas nuplikyti
verdančiu vandeniu ir 5 (mažiausiai – 2) kartus permalti. Obuolius
nulupti, stambiai sutarkuoti. Margariną VILNIUS kepiniams ištrinti su
cukrumi, įdedant po vieną trynį. Kai cukrus ištirps, maišant dėti po
šaukštą aguonų ir tarkuotų obuolių. Baltymus išplakti, supilti į tešlą ir
gerai išmaišyti. Tada sudėti manų kruopas, suberti kepimo miltelius,
įpilti porą šaukštelių aliejaus, išmaišyti. Gautą masę supilti į kepimo
popieriumi ištiestą 30 x 23 cm. dydžio kepimo indą. Kepti 180 laipsnių
orkaitėje apie 30 min., paskui karštį galima sumažinti, jei viršus
ruduoja per greit, ir kepti dar 20-30 min. Atvėsinti, išėmti iš kepimo
indo pravėsusį aplieti tirpintu šokoladu. Palaikyti šaldytuve bent 3
valandas, o geriausiai išlaukti iki kitos dienos. SKANUMĖLIS!

Recepto istorija:
Skanaus!
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Obuolių pyragas, puoštas juostelėmis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250 g
Miltai 250 g
Krakmolas 250 g
Vanilinio cukraus 2 pak.
Druska 1 žiups.
Sutarkuotų obuolių (be žievelės), 500 g
Smulkaus cukraus, 90 g
Kiaušinis 1 vnt.
Kondensuoto pieno (aptepimui). truputis

Paruošimas:
1. Suberkite miltus, krakmolą ant švaraus stalo ar minkymo lentos ir
viduryje padarykite duobutę, į ją suberkite 1pak., vanilinio cukraus,
druską, smulkiai supjaustyta margariną VILNIUS kepiniams ir kiaušinį.
Viską apžerkite miltais ir skubiai minkykite tešlą, kol pasidarys vientisa
tešla. (Tešla turi būti trapi, tačiau susijungus į vieną gabalą). Jei tešla
per skysta pridėkite truputį miltų, ir palaikykite šaltai 1h. 2. Tarkuotus
obuolius sumaišykite su cukrumi ir antru pakeliu vanilinio cukraus
(galite pridėti šiek tiek cinamono). 3. Tešlą padalinkite i 2dalis (viena
dalis turi būti truputį didesnė už antrąją dalį). Didesniąją dalį
iškočiokite taip, kad apytiksliai būtų skardos dydžio ir truputį užsiriestų
visi šonai. Tešlą dėkite i svietu pateptą skardą. Užtepkite obuolių mase
(masė neturėtų išlysti iš tešlos kraštų). 4. Plonai iškočiokite likusią
tešlą, taip kad būtų kuo lygesni kraštai. Tada supjaustykite lygiomis
apie 1cm pločio juostelėmis, ir kryžmai išdeliokite jas ant pyrago.
Aptepkite kondensuotu pienu. 5. Kepkite 200 - 220 laipsnių temp. 30 -
35min.

Recepto istorija:
Skanaus



Desertai Pyragai

Moliūgų pyragas 2

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g
Kvietiniai miltai 250 g
Ruginiai miltai 250 g
Šalto vandens 125 ml
Druska 1 žiups.
Moliūgas 500 g
Česnakas 2 skilt.
Šalavijai, raudonėlis 1 saujelė
Čederio sūris 150 g
Alyvuogių aliejaus kepimui
Tarkuotas muskatas 1/3 skilt.
Druska pagal skonį

Paruošimas:
Miltus ir susmulkintą margariną su druska sutrinti tarp pirštų iki
trupinių, kol neliks sausų miltų. Tada supilti vandenį ir išminkyti
vientisą tešlą. Tai labai greitas procesas, tik reikia, kad margarinas
VILNIUS kepiniams būtų kambario temperatūros. Padėti tešlą į
šaldytuvą. Moliūgą supjaustyti kubeliais. Įkaitinti keptuvėje aliejų,
sudėti česnaką, moliūgą ir lengvai apkepti, kad moliūgas suminkštėtų.
Pabaigoje užtarkuoti muskato, įberti susmulkintą šalaviją ir druską. Dar
šiek tiek pakepti. Ant kepimo popieriaus iškočioti iš tešlos stačiakampio
formos lakštą, šiek tiek didesnį už skardą, kurioje kepsite. Dėti lakštą į
kepimo formą, užtarkuoti 1/3 sūrio, tada sudėti apkepintą moliūgą. Ant
viršaus sutarkuoti likusį sūrį. Kepti 190 C temperatūroje apie 20-25 min.

Recepto istorija:
Skanaus



Desertai Pyragai

Normadiškas obuolių pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 175 g
Miltai 300 g
Cukrus 50 g
Druska 1 žiups.
Obuoliai 6 vnt.
Sviestas 50 g
Taurelė anyžinės degtinės 1 vnt.
Cinamonas 1 žiups.
Perlinis cukrus 1 žiups.

Paruošimas:
Miltus suberkite į dubenėlį. Įmuškite kiaušinį, sudėkite minkštą
margariną VILNIUS kepiniams, suberkite cukrų, žiupsnelį
druskos.Išpradžių viską sutrupinkite, o paskui išminkykite minkštą,
vienalytę tešlą. Padarykite rutulį ir įdėkite į šaldytuvą 30 min. Obuolius
nulupkite, išimkite sėklalizdžius ir perpjaukite perpuse. Tas puseles dar
supjaustykite maždaug 3 mm storio griežinėliais. Ir sudėkite, kaip
parodyta paveikslėlyje.Apiberkite viršų obuolių cinamonu ir perliniu
cukrumi. Iškepusį dar karštą apliekite su pašildyta ir uždegta anyžine
degtine.

Recepto istorija:
Skanaus



Desertai Pyragai

Tartaletė su varške ir mėlynėmis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 170 g
Kiaušiniai 4 vnt.
Miltų 350 g
Druskos 1 žiups.
Cukrus 210 g
Varškė 500 g
Migdolų kvapai 3 truputis
Mėlynės 150 g
Žele pyragams, tortams 90 g
Vandens 100 ml

Paruošimas:
Orkaitę įkaitinti iki 180 laipsnių. Iš nurodytų tešlai produktų užminkyti
tešlą. Tešla gausis minkšta. Tuomet ją išminkius padėti į šaldytuvą 25
min. Įdarui skirtus produktus sudėti į švarų indą ir išplakti. Išimti tešlą
iš šaldytuvo ir ant pabarstyto stalo miltais iškočioti maždaug 3 mm
storio blyną. Kepimo skardą ar kitą kepimo indą iškloti su kepimo
popieriumi ir iškloti tešlą. Jei formos kraštai karbuoti tai įspausti
kraštus. Supilti įdarą ant tešlos ir pašauti į orkaitę 30 minučių. Iškepusį
pyragą atvėsinti ir ant viršaus sudėti mėlynes. Iš želei skirtų produktų
pagaminti skystį, kurį užpilsime ant pyrago viršaus (skystį gaminti taip:
90 gr. žele pakaitinti su 100 ml. vandens truputį) ir atvėsinti. Ir užpilti
ant viršaus. Padėti pyragą į šaldytuvą bent pusei valandos, kad
sustingtų.

Recepto istorija:
Skanaus



Desertai Pyragai

Varškės pyragas 2

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Cukrus 1 stikl.
Miltai 3 stikl.
Kepimo milteliai arba sodos 1 arbat. šaukštel.
Kiaušiniai 3 vnt.
Varškė 500 g
Grietinė 3 valg. šaukšt.
Kiaušniniai 2 vnt.
Vanilinis cukrus truputis
Cukrus 4 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Tešlai. Kiaušinius sumaišyti su cukrmi, įdėti minkštą margariną, viską
gerai išmaišyti, sumaišti sodą su miltais ir išminkyti tešlą. Įdėti 1 val. į
šaldytuvą. Kol tešla šaldytuve, darom įdarą. Sutriname varškę su
cukrumi, grietine ir kiaušinių triniais. Baltymus suplakame atskirai ir
atsargiai įmaišome į varškės masę. Tešlą išdedam į formą ir apklijojam
tešla kraštus kad galėtume įpilti varškės masę. Ant tešlos užtepame
mėgstamos uogienės, ant jos supilam varškės masę ir pašaunam į
orkaitę 45 minutėms 170 laipsnių. Skanaus. Galima papuošti
šviežiomis uogomis, bet aš niekad nespėju, gerai jei pasiseka
nufotografuot :) Pyragas skanus ir karštas ir šaltas.

Recepto istorija:
Skanaus



Desertai Pyragai

Imbierinis obuolių pyragas su citrinomis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g
Miltų 250 g
Smulkaus cukraus 80 g
Citrinos žievelės 1 vnt.
Kaiušinių trynių 2 vnt.
Druskos žiups.
Didelių obuolių 5 vnt.
Citrinos 1 vnt.
2 cm ilgio imbiero šaknies 1 vnt.
Rudojo cukraus 3 valg. šaukšt.
Razinų 1 sauja
Džiovintų abrikosų 1 sauja
Kiaušinio trynio 1 vnt.
Pieno 1 valg. šaukšt.
Cinamono 1 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Dubenyje sumaišiau miltus,margariną, smulkų cukrų, tarkuotą citrinos
žievelę ir žiupsnelį druskos. Įmušiau kiaušinio trynius ir įpyliau šaukštą
vandens. Išminkiau tešlą. Tešla turi nelipti prie rankų. Suvyniojau į
maistinę plėvelę ir įdėjau į šaldymo kamerą 15 min. Skardą patepiau
riebalais. Atšaldytą tešlą padalinau į dvi dalis. Iš vienos dalies
iškočiojau apskritimą ir juo išklojau skardos dugną. Nuplautus obuolius
nulupau ir kiekvieną supjausčiau į 10 dalių. Išėmiau sėklalizdžius.
Susmulkintus obuolius sumaišiau su mirkytomis razinomis, mirkytais
smulkintais abrikosais, cukrumi, cinamonu ir smulkiai supjaustyta
citrina, tarkuotu imbieru. Ant tešla išklotos skardos subėriau paruoštą
įdarą. Iš likusios tešlos iškočiojau dar vieną apskritimą ir juo uždengiau
pyrago įdarą taip, kad nesimatytų. Kraštus užspaudžiau. Jei liks plyšelių,
nieko tokio, vaizdas bus tik žaismingesnis :). Paruošto pyrago viršų
aptepiau plaktu kiaušinio tryniu. Kepiau 180 laipsnių orkaitėje 50
minučių. SKANAUS!

Recepto istorija:
-



Desertai Pyragai

Amerikietiškas obuolių, mangų ir graikinių
riešutų pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 175 g
Miltų 300 g
Druskos 1 arbat. šaukštel.
Šalto vandens 80 ml
Įdaras: arbat. šaukštel.
Miltų 50 g
Cukraus 100 g
Cinamono 1 arbat. šaukštel.
Kvapiųjų pipirų 1 arbat. šaukštel.
Citrinos sulčių 2 valg. šaukšt.
Kiaušinio 1 vnt.
Obuolių 3 vnt.
Mango 1 vnt.
Graikinių riešutų 1 saujelė

Paruošimas:
Sumaišykite dubenėlyje miltus, druską, margariną, šaltą vandenį.
Išminkykite ir padarykite du rutulius įdėkite į šaldytuvo kamerą ir
palikite 30 min. Paruoškite įdarą: Sudėkite į dubenėlį miltus, cukrų,
cinamoną, kvapiuosius pipirus, citrinų sultis, kiaušinį, viską išmaišykite.
Obuolius nulupti ir išimti sėklializdžius, supjaustyti skiltelėmis. Mangą
nulupti ir taip pat supjaustyti skiltelėmis, graikinius riešutus
susmulkinti su pirštais. Ir sumaišyti su įdaru. Tešlą išimti iš šaldymo
kameros ir iškočioti, pirmą lakštą ištiesti ant kepimo indo (indą imti
aukštesniais kraštais ir gilesnį). Ir sudėti įdarą. O viršų užkloti su kitu
lakštu ir kraštus aplankstyti. Pašauti į orkaitę 180 laipsnių 1 valandai.
Pasakiško skonio pyragas Skanaus!

Recepto istorija:
-



Desertai Pyragai

Moliūgų su kriaušėmis pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Kriaučių 6 vnt.
Moliūgo 300 g
Cukraus 1 stikl.
Miltų 1 stikl.
Kiaušinių 3 vnt.
Citrinos 0,5 vnt.
Kepimo miltelių 2 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Nulupti kriaušes ir supjaustyti skiltelėmis, moliūgui nulupti odą ir
sutarkuoti su tarka. Kitame inde ištirpinti margariną ir ištrinti su
cukrumi, supilti miltus ir kepimo miltelius. Atskirti kiaušinių trynius nuo
baltymų. Trynius sudėti ir išmaišyti, nutarkuoti citrinos žievelę ir
išspausti citrinos sultis. Tada sudėti moliūgus ir kriaušes. Atskirame
inde išplakti kiaušinio baltymus ir įmaišyti atsargiai su visa paruošta
tešla. Kepti apie 1 val. 180 laipsnių orkaitėje. Skanaus!

Recepto istorija:
-



Desertai Pyragai

Karamelinis obuolių pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Cukraus 120 g
Kepimo miltelių 2 arbat. šaukštel.
Miltų 250 g
Druskos žiups.
Kiaušinių 3 vnt.
Obuolių 500 g
Kondensuoto pieno (350 g) 1 skardinė(s)
Trupiniams: l
Miltų 70 g
Cukraus 75 g
Avižinių dribsnių 50 g
Margarino VILNIUS kepiniams 70 g
Malto cinamono 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Minkštą margariną išplakiau iki purumo. Įmušiau po vieną kiaušinius ir
dar viską paplakiau 3 minutes. Subėriau persijotus miltus kartu su
kepimo milteliais. Gautą masę gerai išmaišiau. Nuplautus obuolius
nulupau, išėmiau sėklalizdžius. Obuolių skilteles supjausčiau kubeliais.
Kondensuotą pieną sumaišiau su smulkintais obuoliais. Miltus, cukrų,
cinamoną ir margariną pirštais sutryniau iki trupinių. Į kepimo
popieriumi ir riebalais pateptą skardą supyliau paruoštą biskvito tešlą.
Išlyginau paviršių. Ant viršaus supyliau obuolių ir kondensuoto pieno
masę. Viršų apibėriau pagamintais trupiniais. Kepiau 180 laipsnių
orkaitėje apie 50 minučių. Ar iškepęs, patikrinau šone truputį prapjovus.
Geriausiai pjaustosi truputį pravėsęs. SKANAUS!

Recepto istorija:
-



Desertai Pyragai

Spanguolių ir varškės pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Miltų 2 stikl.
Kondensuoto pieno 1 ind.
Kiaušinių 3 vnt.
Riebios varškės 500 g
Spanguolių 300 g
Cukraus 5-7 valg. šaukšt.
Želė tortui (Dr. Oetker) 1 arbat. šaukštel.
Sezamo sėklų žiups.
Mėtos lapėlių saujelė

Paruošimas:
Pirmiausia reikia pasiruošti varškę: įmušti kiaušinius, supilti du
trečdalius kondenduoto pieno indelio, sudėti varškę ir viską išpaplakti
su mikseriu (ar kitaip vadinamu maišytuvu – blenderiu) iki kreminės
masės. Kai varškė paruošta galima pradėti ruošti tešlą: margariną
apipilti miltais ir pakapoti su peiliu, o kai nusibosta su juo švaistytis,
tiesiog pirštais sutrinti margariną su miltais. Turi gautis toks purus
smulkus sniegas, bet jei gausis kitaip irgi nieko baisaus – svarbiausia,
kad neliktų labai didelių sviesto gabalų. Tuomet beriamas cukrus ir vis
ragaujama ar ne per saldu. Varškės kremas supilamas į silikoninę
skardą (nes kitu atveju bus labai sunku išimti), tuomet apibarstoma
pusė tešlos masės ant kurios tolygiai paskirstomos trintos spanguolės,
sumaišytos su likusiu kiekiu (1/3 indelio) kondensuoto pieno ir
galiausiai užberiamas likęs tešlos „sniegelis“. Orkaite įkaitinama iki
180 laipsnių ir kepama apie 50 – 60 min. ant žemiausios pakopos, kad
gerai iškeptų dugnas. Iškepus, pyragas išimamas iš skardos apverčiant
taip kad varškės sluoksnis būtų viršuje. Pyrago viršus apdedamas
spanguolėmis ir Dr. Oetker glajumi uogoms, šonai apibarstomi
sezamos sėklomis. Skanaus! Pyragas pasigamina pakankamai greitai ir
yra begalo skanus. Mūsų šeimai labai patinka!

Recepto istorija:
-



Desertai Pyragai

Rudasis pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
kakava 100 g
kiaušiniai 5 vnt.
cukraus 300 g
miltų 200 g
soda 10 g
citrinos rūgšties 1 žiups.
grietinėlė 700 g
želatina 2 valg. šaukšt.
virinto, šalto vandens 50 ml
žele 2 pakeliai
verdančio vandens 700 ml
uogos, vaisiai 150 g

Paruošimas:
Kiaušinius su 200g cukraus plakt mikseriu 7-10 min.Įmaišyti kakavą. į
masę dėti nugesintą sodą ,tirpintą sviestą , persijotus miltus . Lengvai
išmaišyti .Pergamentinį popierių patepti riebalais .Biskvitas kepamas
200-220 C temperatūroje .Iškepusį ir ataušusį supjaustome į 3 dalis .Jei
norime baltų sluoksnių į receptūrą nededame kakavos . Kremui
:želatiną užpilti 50g virinto ataušinto vandens ,po 30min. ištirpinti
.Grietinėlę ir 100g cukraus išplakti iki standumo ,įdėti citrinos rūgšties
,ir supilti ištirpintą želatiną .Išmaišyti . Viršaus papuošimui želę apipilti
700ml verdančio vandens ,ataušinti iki kisieliaus tirštumo .Torto viršų
apdėlioti vaisiais ,apipilti stingstančia žele .

Recepto istorija:
Šį receptą gavau virėjų mokykloje .Pyragu vaišinu draugus ir šeimos
narius .



Desertai Pyragai

Sūrio pyragas („Cheesecake'as“)

Ingredientai:
Ingredientai pagrindui:
Šokoladinių „Selga/gaidelis“ tipo sausainių 400 g
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
Ingredientai kremui:
Trintos varškės 1 kg
Riebios grietinės 300 g
Cukraus 150 g
Vanilinio cukraus 1 a.š
Kiaušinių 4 vnt

Paruošimas:
Sausainius sumalame mėsmale arba susmulkiname blenderiu.
Ištirpiname margariną, supilame į sausainius ir gerai išmaišome.
Sausainių masę beriame į margarinu išteptą 24 cm skersmens
išardomą formą, suformuojame kraštus ir gerai prispaudžiame.
Dedame į 190 laipsnių orkaitę 5 minutėms. Ištraukiame ir atvėsiname.

Varškę plakame mikseriu, kol ji taps visiškai kreminė (apie 4-5min).
Beriame cukrų bei vanilę ir vėl plakame 4-5 min. Mušame po vieną
kiaušinį, po kiekvieno paplakame apie minutę. Galiausiai dedame
grietinę ir viską suplakame.

Varškės masę pilame ant sausainių pagrindo ir kepame 160 laipsnių
temperatūroje apie 1 valandą. Iškepus dar valandą laikome išjungtoje
pravertoje orkaitėje. Pyragą atvėsiname ir dedame į šaldytuvą keletui
valandų, o geriau nakčiai. Kai pyragas sustingsta, puošiame pagal
fantaziją arba ragaujam nepuoštą. Skanaus!



Desertai Pyragai

Slyvų pyragas su grilijažu

Ingredientai:
Ingredientai tešlai:
Varškės 100 g
Pieno 4 v.š
Aliejaus 4 v.š
Kepimo miltelių 1 a.š
Miltų 200 g
Cukraus 50 g
Druskos žiupsnelis
Vanilinio cukraus 30 g
Įdarui:
Slyvų (kietesnių) 700 g
Džiūvesėlių
Užpilui:
Graikiškų riešutų 200 g
Cukraus 150 g
Margarino VILNIUS kepiniams 105 g
Grietinėlės 1 v.š

Paruošimas:
26 cm. kepimo formą ištiesti kepimo popieriumi. Miltus persijoti su
kepimo milteliais ir druska ir sumaišyti su likusiais tešlai skirtais
produktais. Tešlą iškloti į kepimo formą maždaug 2 cm. storiu su šonais,
pabarstyti džiūvėsėliais.
Nuplautas slyvas supjaustyti į keturias dalis ir išdėlioti, kad neliktų
tarpelių.
Keptuvėje ištirpinti margariną, suberti cukrų, maišyti, kol cukrus ištirps
ir susidarys karamelė, tuomet suberti smulkintus riešutus ir įpilti
grietinėlę. Nukelti nuo ugnies viską gerai permaišyti ir užpilti ant slyvų.
Kepti įkaitintoje 180°C orkaitėje 45min. 

Skanaus!



Desertai Pyragai

Kalėdų senelio pyragas

Ingredientai:
Ingredientai mielinei tešlai:
Kiaušinių 1 vnt
Cukraus 4 v.š
Mielių 40 g
Pieno 250 ml
Margarino VILNIUS kepiniams 40 g
Miltų 500 g
Druskos 0,5 a.š
Įdaras gali būti įvairus:
Saldi varškė, obuoliai su cukrumi ir cinamonu, džemas...

Paruošimas:
Sutrupinti mieles, supilti pieną ir truputį pašildyti (neperkaitinti, nes
tešla neiškils). Gerai išmaišyti, kad neliktų mielių gabaliukų. Supilti į
didesnį dubenį, įmušti kiaušinį, dėti cukrų, druską, ištirpintą margariną.
Viską išmaišyti ir po truputį dėti miltus, kol gausis blynų tirštumo tešla.
Dubenį uždengti ir pastatyti ant kito indo su šiltu vandeniu. Kildinti
tešlą apie valandą. Tada berti likusius miltus ir užminkyti tešlą, kad
būtų galima kočioti.

Iš tešlos iškočioti du vienodos formos lakštus, dar palikti truputį tešlos
puošimui. Ant kepimo popieriaus dėti vieną tešlos blyną, ant jo įdarą ir
užkloti kitu iškočiotu tešlos lakštu. Užspausti kraštelius, kad įdaras
neišbėgtų. Iš likusios tešlos suformuoti akis, nosį, ūsus, barzdą ir
kepurę. Su žirklėmis pakarpyti barzdą ir kepurę, kad atrodytų
natūraliau. Kepinį patepti kiaušinio plakiniu ir kepti 180'C įkaitintoje
orkaitėje apie 25 min.



Desertai Pyragai

Riešutinis pyragas

Ingredientai:
Ingredientai tešlai:
Miltų 350 g
Margarino VILNIUS kepiniams 200 g
Cukraus 100 g
Kiaušinio 1 vnt
Vanilinio cukraus 1 a.š
Ingredientai riešutų įdarui:
Graikiškų riešutų 200 g
Razinų (jų galite ir nedėti jei nenorite) 50 g
Cukraus 150 g
Medaus 2 v.š
Pieno 2 v.š
Cinamono (galite ir nedėti,man tiesiog buvo skaniau :)) 0,5 a.š
Muskato (irgi galite nedėti jei nenorite) 0,5 a.š

Paruošimas:
Iš tešlai skirtų produktų susiminkome tešlą (aš naudojau kambario
temperatūros margariną supjaustytą gabaliukais ir visus ingredientus
gerai išminkiau rankomis). Kol ruošime įdarą tešlą laikome šaldytuve.
Riešutiniam įdarui puode ištirpdome medų su cukrumi, dedame
riešutus,razinas ir prieskonius bei pieną, šiek tiek viską
karamelizuojame (t.y. paverdame).

Dabar jau imame tešlą, 3/4 plonai iškočiojame ir dedame į kepimo
formą (geriausiai išimamu dugnu, aš naudojau apvalią 26 cm.,
padarome kokio centimetro bortelius. Ant tešlos pilame riešutų įdarą ir
viršų uždengiama likusia iškočiota tešla). Kepame iki 180 laipsnių
orkaitėje apie 60 min. Iškepusį pyragą labai gerai atvėsiname (nes tuo
metu įdaras pilnai sustingsta į nepakartojamai skanią karamelę) ir
viršų pabarstome cukraus pudra.



Desertai Pyragai

Obuolių ir šokolado pyragas

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 200 g
Cukraus 200 g
Kiaušinių 3 vnt
Vanilinio cukraus 1 pakelis
Kepimo miltelių 2 a.š
Citrinos sulčių 1/2 vnt
Miltų 400 g
Obuolių 3 vnt
Bananų 3 vnt
Juodojo šokolado 200 g

Paruošimas:
Margariną išlydyti su šiek tiek cukraus. Kiaušinius išplakti su likusiu
cukrumi ir vaniliniu cukrumi. Kepimo miltelius užgesinti citrinos
sultimis. Išplaktus kiaušinius sumaišyti su miltais,kepimo milteliais ir
lydytu margarinu.Griežinėliais supjaustyti bananus,o obuolius
skiltelėmis. Šokoladą sutrupinti - bet nelabai smulkiai. Visus
ingredientus įmaišyti į tešlą. Atsegamą kepimo formą patepti sviestu ir
sukrėsti tešlą. Kepti 180 laipsnių orkaitėje apie 40-50 minučių. Galite
pabarstyti cukraus pudra.



Desertai Pyragai

Šokoladinis obuolių pyragas su bananais ir
bazilikais

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 200 g
Juodojo šokolado 200 g
Cukraus 150 g
Kiaušinių 4 vnt
Miltų 150 g
Kepimo miltelių 2 a.š
Bananų 3 vnt
Obuolių 4 vnt
Žalio baziliko lapelių 20 vnt

Paruošimas:
Puode ant silpnos ugnies ištirpinkite margariną ir šokoladą. Palikite
atvėsti. Kiaušinius išplakite su cukrumi. Tada supilkite šokoladą su
margarinu, suberkite miltus, sumaišytus su kepimo milteliais. Tešlą
gerai išmaišykite. Bananus nulupkite ir supjaustykite riekelėmis.
Obuolius supjaustykite skiltelėmis. Baziliko lapus susmulkinkite.
Obuolius,bananus ir bazilikus suberkite į tešlą, gerai išmaišykite.
Kepimo formą
patepkite sviestu arba išklokite kepimo popieriumi, supilkite tešlą ir
kepkite 180 laipsnių temperatūroje 40-50 minučių. Galite pabarstyti
cukraus pudra, papuošti uogomis, ledais, plakta grietinėle, šokoladiniu
padažu ir kt.



Desertai Pyragai

Baltojo šokolado pyragas su obuoliais ir
spanguolėmis

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 200 g
Baltojo šokolado 200 g
Cukraus 100 g
Kiaušinių 4 vnt
Miltų 150 g
Kepimo miltelių 2 a.š
Šviežių spanguolių (galite naudoti šaldytas) 100-150 g
Obuolių 5 vnt
Citrinų sulčių 2 a.š

Paruošimas:
Puode ant silpnos ugnies ištirpinkite margariną ir šokoladą. Palikite
atvėsti. Kiaušinius išplakite su cukrumi. Tada supilkite šokoladą su
margarinu, suberkite miltus, sumaišytus su kepimo milteliais. Tešlą
gerai išmaišykite. Obuolius supjaustykite skiltelėmis, apšlakstykite
citrinų sultimis. Spanguoles nuplaukite, nusausinkite ir su obuoliais
suberkite į tešlą, gerai išmaišykite. Kepimo formą patepkite sviestu
arba išklokite kepimo popieriumi, supilkite tešlą ir kepkite 180 laipsnių
temperatūroje 40-50 minučių.



Desertai Pyragai

Mielinė žvaigždė su aguonomis

Ingredientai:
Šilto pieno 120 ml
Cukraus 2 v.š
Kiaušinių 1 vnt
Margarino VILNIUS kepiniams 30 g
Sausų mielių 11 g
Miltų 300 g
Ingredientai įdarui:
Mirkytų maltų aguonų 200 g
Kiaušinių 1 vnt
Cukraus 2-3 v.š
Razinų

Paruošimas:
Į šiltą pieną suberti cukrų ir mieles, leisti šiek tiek pastovėti. Miltus
persijoti su druską, įmaišyti plaktą kiaušinį. Sudėti minkštą margariną
ir pieno mišinį. Minkyti tešlą apie 10 min. Pastatyti šiltai maždaug
valandai, kol pakils dvigubai. Sumaišyti įdaro ingredientus ir paskleisti
ant iškočiotos tešlos susukti į vyniotinį, įpjauti riekelėmis, bet neįpjauti
iki galo. Kas antrą riekelę versti į vidų.
Suformavus dar palaikyti, kol pakils ir kepti 180 C apie 30 min.



Desertai Pyragai

Sūrio pyragas

Ingredientai:
Ingredientai pagrindui:
Sausainių 225 g
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
Riešutų 100 g
Ingredientai įdarui:
Ricotos (arba mascarponės) 500 g
Kondensuoto pieno 1 indelis
Medaus 1 v.š
Plakamosios grietinėlės 250 ml
Želatinos 3 v.š

Paruošimas:
Riešutus pakepiname keptuvėje ir susmulkiname. Sausainius
sumalame mėsmale. Sumaišome kartu su riešutais ir užpilame
ištirpintu margarinu. Visą šią masę sudedame į kepimo formą (24 cm)
ir suformuojame pagrindą, dedame į šaldytuvą.

Grietinėlę gerai išplakame. Išmaišome ricotą, kondensuotą pieną ir
medų. Tuomet įmaišome išplaktą grietinėlę ir supilame ištirpintą
želatiną. Viską supilame į formą, pabarstome cinamonu ar kakava ir
dedame į šaldytuvą 3 valandoms.



Desertai Pyragai

Riešutinis Prahos pyragas

Ingredientai:
Ingredientai tešlai:
Miltų 250 g
Šviežių mielių 20 g
Šilto pieno 60 ml
Cukraus 30 g
Margarino VILNIUS kepiniams 60 g
Druskos žiupsnelis
Kiaušinio trynio 1 vnt
Ingredientai įdarui:
maltų riešutų 200 g
Cukraus 70 g
Tarkuoto šokolado 25 g
Cinamono žiupsnelis
Romo 2 v.š
Kiaušinio 1 vnt
Pieno 4-5 v.š
Ingredientai aptepimui:
kiaušinio trynio 1 vnt
Pieno šlakelis

Paruošimas:
Miltus susiberti į dubenėlį ir pirštais įtrinti į juos mieles. Sudėti likusius
produktus ir užminkyti tešlą. Ją minkyti, kol ši pradės puškuoti, tada
dėti į dubenėlį ir uždengus leisti kilti, kol padvigubės.
Pasidarome įdarą. Riešutus susimaišome su šokoladu, cinamonu,
cukrumi, romu, kiaušinio tryniu bei pienu. Kiaušinio baltymą
išsiplakame ir atsargiai įmaišome į masę.
Tešlą išsikočiojame į stačiakampį, ant jos paskleidžiame įdarą,
palikdami kraštus, kad eitų vynioti, ir susukame kaip norime. Kepimo
formą ištepti margarinu ir pabarstyti miltais, uždengus leisti 30 min
pakilti. Aptepti kiaušinio trynio ir pieno plakiniu, užbarstyti sezamo
sėklomis ir dėti į įkaitintą 180° orkaite 40-45 min. Skanaus!



Desertai Pyragai

Estiška pynė

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 50 g
Pieno 120 ml
Sausų mielių 1 a.š
Kiaušinio 1 vnt
Druskos 1 žiupsnelio
Cukraus 2 v.š
Miltų 300 g
Ingredientai įdarui:
Margarino VILNIUS kepiniams kambr. t. 60 g
Cukraus 3 v.š
Cinamono 2 a.š

Paruošimas:
1. Į pašildytą pieną suberti cukrų bei mieles, išmaišyti ir leisti pastovėti
15 min, kol suputos.
2. Kitame dubenyje suberti miltus, įdėti druskos, įpilti išlydytą
margariną, paplaktą kiaušinį, supilti pakilusias mieles ir išminkyti tešlą.
Uždengti ir leisti pakilti apie 1,5 val. Kai tešla pakils, iškočioti į
stačiakampį apie 1 cm.
3. Įdarui margariną išsukti su cukrumi ir cinamonu, ir užtepti ant tešlos.
Susukti į volelį. Volelį perpjauti perpus, paliekant neįpjautą vieną galą
šiek tiek.
4. Iš dviejų juostų supinti pynę, taip, kad vidinė tešlos pusė (kur yra
cinamonas) būtų viršuje.
5. Sujungti abu kraštus į žiedą.
6. Kepimo skardą iškloti kepimo popieriumi, dėti žiedą ir pakildinti 30
min. Įkaitinti orkaitę 180 laipsnių ir kepti 25-30 min.



Desertai Pyragai

Kokios gi Velykos be Velykų bobos?

Ingredientai:
Miltų 0,5 kg
Pieno 200 ml
Kiaušinių 3 vnt
Margarino VILNIUS kepiniams 250 ml
Cukraus 100 mll
Sausų mielių 1 pakelis
Druskos 0,5 a.š
Vanilinio cukraus 1 a.š

Paruošimas:
Ištirpinti margariną, į jį supilti pieną ir pašildyti.
Razinas užplikyti, kad išbrinktų. Nusausinti.
Persijoti miltus ir sumaišyti su mielėmis, įdėti visus likusius
ingredientus ir supilti šiltą pieno - margarino masę.
Užmaišyti tešlą. Minkyti kol nebelips prie rankų.
Įkaitinu orkaitę iki 80 laipsnių ir išjungiu. Uždengtą tešlą palieku
orkaitėje apie 1,5-2 valandas, kad gerai sukiltų.
Tuo tarpu paruošiu kepimo indus - pas mane tai indeliai nuo tirpios
kavos.
Į kepimo indą įdedu kepimo popierių, tada lengviau išimu. Šiaip galima
tiesiog gerai sutepti margarinu ar sviestu.
Kai tešla sukyla, ją belieka sudėti į formeles, užimant 1/3 formos. Tada
palikti šiltai, kad vėl pakiltų iki kol užims 2/3 formos.
Kepti 50-60 min 180 laipsnių orkaitėje.



Desertai Pyragai

Obuolių ir šokolado pyragas

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 250 g
Cukraus 200 g
Kiaušinių 3 vnt
Vanilinio cukraus 1 pakelis
Kepimo miltelių 2 a.š
Citrinos sulčių 1/2 vnt
Miltų 400 g
Obuolių 3 vnt
Bananų 3 vnt
Juodojo šokolado 200 g

Paruošimas:
Margariną išlydykite su truputėliu cukraus. Kiaušinius išplakite su
likusiu
cukrumi ir vaniliniu cukrumi. Kepimo miltelius nugesinkite citrinos
sultimis. Išplaktus kiaušinius sumaišykite su miltais, kepimo milteliais
ir lydytu margarinu. Griežinėliais supjaustykite bananus, o obuolius
skiltelėmis.. Šokoladą sutrupinkite - bet nelabai smulkiai. Visus
ingridientus įmaišykite į tešlą. Atsegamą kepimo formą patepkite
sviestu ir sukrėskite tešlą. Kepkite 180 laipsnių orkaitėje apie 40-50
minučių. Galite pabarstyti cukraus pudra.



Desertai Pyragai

Šokoladinis obuolių pyragas su bananais ir
bazilikais

Ingredientai:
Juodojo šokolado 200 g
Cukraus 150 g
Kiaušinių 4 vnt
Miltų 150 g
Kepimo miltelių 2 a.š
Bananų 3 vnt
Obuolių 4 vnt
Žalio baziliko lapelių 20 vnt

Paruošimas:
Puode ant silpnos ugnies ištirpinkite margariną ir šokoladą. Palikite
atvėsti. Kiaušinius išplakite su cukrumi. Tada supilkite šokoladą su
margarinu, suberkite miltus, sumaišytus su kepimo milteliais. Tešlą
gerai
išmaišykite. Bananus nulupkite ir supjaustykite riekelėmis. Obuolius
supjaustykite skiltelėmis. Baziliko lapus susmulkinkite. Obuolius,
bananus ir bazilikus suberkite į tešlą, gerai išmaišykite. Kepimo formą
patepkite sviestu arba išklokite kepimo popieriumi, supilkite tešlą ir
kepkite 180 laipsnių temperatūroje 40-50 minučių. Galite pabarstyti
cukraus pudra, papuošti uogomis, ledais, plakta grietinėle, šokoladiniu
padažu ir kt.



Desertai Pyragai

Nekeptas marskaponės pyragas su baltuoju
šokoladu

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams (lydyto) 100 g
Sausainių 1 pakelis
Ingredientai viršutiniam sluoksniui:
Baltojo šokolado 300 g
Plakamosios grietinėlės (35 proc.) 200 ml
Maskarponės 300 g
Cukraus pudros
Šviežių uogų arba trintų uogų tyrės

Paruošimas:
Smulkintuvu sutrinkite sausainius ir sumaišykite su lydytu margarinu.
Prispauskite prie kepimo popieriumi išklotos formos. Kol ruošite
viršutinį pyrago sluoksnį, pagrindą palaikykite šaldytuve. Susmulkinkite
mažais gabalėliais šokoladą. Puode įkaitinkite grietinėlę, kol ji beveik
užvirs, ir nukelkite nuo viryklės. Tada suberkite šokoladą ir maišydami
ištirpinkite jį. Maskarponę su šokolado mišiniu išplakite, sukrėskite ant
pyrago pagrindo ir palikite stingti šaldytuve ne mažiau kaip 7 valandas.
Papuoškite cukraus, trintų uogų tyre arba tiesiog šviežiomis uogomis.



Desertai Pyragai

Varškės tortas su braškėmis

Ingredientai:
Varškės 600 g
Kiaušinių 2 vnt.
Grietinėlės 150 ml
Vanilės ekstrakto 1 a.š.
Cukraus 130 g
Braškių 300 g
Braškinės tortų želės
Ingredientai pagrindui:
Miltų 300 g
Margarino VILNIUS kepiniams 150 g
Cukraus 100 g
Kepimo miltelių 1/2 a.š.
Ledinio vandens 2 v.š.

Paruošimas:
Pagrindo ruošimas. Šaltą margariną VILNIUS kepiniams supjaustykite
gabalėliais, suberkite miltus sumaišytus su kepimo milteliais, cukrumi
ir supilkite vandenį, viską trinkite tarp pirštų, kol susidarys trupiniai.
Kepimo formą padenkite kepimo popieriumi ir suberkite trupinius,
kuriuos truputį paspauskite ir suformuokite bortelius. Įkaitinkite orkaitę
iki 200 C temp. Pagrindą kepkite apie 15min.
Įdaro ruošimas. Išplakite grietinėlę su cukrumi. Sudėkite varškę,
kiaušinius, vanilę, viską vėl išplakite.
Gautą masę supilkite ant pagrindo ir kepkite orkaitėje 170 C temp.
apie 50min. Ištraukę atvėsinkite, apdėliokite braškėmis, užpilkite
pagaminta tortų žele. Pastatykite į šaldytuvą 3-4 val.
Skanaus!



Desertai Pyragai

Serbentų pyragas

Ingredientai:
Ingredientai pagrindui:
Miltų 700 g
Kepimo miltelių 1 a.š.
Margarino VILNIUS kepiniams 200 g
Kiaušinių trynių 2 vnt.
Ingredientai įdarui:
Maskarponės sūrio 400 g
Cukraus pudros 100 ml
Raudonųjų serbentų 200-250 g
Ingredientai viršutiniam sluoksniui:
Kiaušinio baltymų 4 vnt.
Kukurūzų krakmolo 3 a.š.
Cukraus pudros 100 ml

Paruošimas:
Pagrindas. Margariną sutrinti su tryniais. Miltus sumaišyti su kepimo
milteliais. Įdėti margarino masę. Minkyti rankomis. Tešla gaunasi kaip
trintų sausainių. Ją pusvalandžiui pastatyti į šaldytuvą. Išėmus tešlą - ja
iškloti kepimo formą ir padaryti aukštesnius kraštelius. Ant pagrindo
uždėti kepimo popieriaus ir užbarstyti žirnelių ar pupelių ir dėti 10 min.
kepti į įkaitintą iki 180 laipsnių temperatūros orkaitę.

Įdaras. Į maskarponės sūrį suberti cukraus pudrą. Išmaišyti ir tada
suberti nuplautus ir nusausintus serbentus. Šią masę uždėti ant
pakepusio pagrindo ir vėl dėti į orkaitę kepti 10 min.

Viršutinis sluoksnis. Baltymus išplakti iki standžių putų kartu su
cukraus pudra ir krakmolu. Masę dėti ant pakepusio įdaro ir dėti kepti
dar apie 25-30 min.

Recepto istorija:



Desertai Pyragai

Biskvitas su rabarbarais

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams
Kiaušinių 5 vnt.
Cukraus 150 g
Vanilinio cukraus
Miltų 150 g
Rabarbarų 250 g
Cukraus 2 v.š
Druskos 1 žiupsnelis
Džiūvėsėlių

Paruošimas:
Rabarbarus supjaustyti, sumaišyti su 2 šaukštais cukraus. Trynius
išplakti su cukrumi ir vaniliniu cukrumi. Baltymus su žiupsneliu druskos
išplakti iki standžių putų. 1/3 baltymų sumaišyti su tryniais, suberti
miltus ir rabarbarus. Atsargiai išmaišyti su likusiais baltymais. Tešlą
sukrėsti į margarinu pateptą ir džiūvėsėliais pabarstytą kepimo formą.
Pašauti į 180 laipsnių orkaitę ir kepti 30-35 min. Atvėsusį pabarstyti
cukraus pudra. Skanaus!



Desertai Pyragai

Sūrio plokštainis su braškėmis ir raudonaisiais
serbentais

Ingredientai:
Ingredientai tešlai:
Miltų 250 g
Margarino VILNIUS kepiniams 150 g
Cukraus pudros 100 g
Kiaušinio trynio 1 vnt.
Druskos 1 žiupsnelis
Ingredientai įdarui:
Šaldytų raudonųjų serbentų ir braškių 200 g
Rikotos sūrio 300 g
Cukraus 150 g
Vanilinio pudingo 1 pakelio
Citrinų sulčių 2 vnt.
Plaktos grietinėlės 200 ml

Paruošimas:
Iš miltų, margarino, cukraus pudros, kiaušinio trynio ir druskos
užminkyti tešlą, įvynioti į foliją ir dėti valandai į šaldytuvą. Iš atšaldytos
tešlos iškočioti skritulį ir juo iškloti sviestu pateptą kepimo formą. Tešlą
subadyti šakute, paskleisti atitirpintas uogas (galima šias uogas keisti
miško uogomis: avietėmis, gervuogėmis, mėlynėmis). Rikotą ištrinti su
cukrumi, pudingo milteliais ir citrinų sultimis. Sudėti plaktą grietinėlę ir
atsargiai išmaišyti. Sūrio masę sukrėsti ant tešlos su uogomis, paviršių
išlyginti. Kepti 180 laipsnių orkaitėje apie 30 min. Skanaus!



Desertai Pyragai

Obuolių ir varškės pyragas

Ingredientai:
Miltų 330 g
Cukraus 150 g
Margarino VILNIUS kepiniams 150 g
Kepimo miltelių 1,5 a.š.
Vanilinio cukraus 1,5 a.š.
Kiaušinio 1 vnt.
Kefyro 100 ml
Ingredientai įdarui:
Obuolių 4 vnt.
Kiaušinių 2 vnt.
Varškės 360 g
Cukraus 100 g
Citrinos sulčių 1 v.š.

Paruošimas:
Sumaišyti miltus, cukrų, kepimo miltelius, vanilinį cukrų, ištirpintą ir
šiek tiek atvėsintą kepinių margariną. Tarp pirštų trupinti tešlą iki
smulkių trupinukų. Padalinti į dvi dalis. Vieną dalį sumaišyti su išplaktu
kiaušiniu ir kefyru, supilti į riebalais išteptą kepimo indą. Įdarui skirtus
obuolius nulupti ir supjaustyti skiltelėmis. Sudėti plonu sluoksniu ant
tešlos (galima apibarstyti cinamonu). Kiaušinius išplakti su cukrumi,
įmaišyti pertrintą iki vientisos konsistencijos varškę ir citrinos sultis.
Gautą masę užpilti ant obuolių. Ant viršaus užbarstyti likusią trupininės
tešlos dalį. Kepti apie 1 val. iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje.
Skanaus!



Desertai Pyragai

Obuolių pyragas su luobele

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 70 g
Nedidelių obuolių 8 vnt.
Kiaušinių 4 vnt.
Cukraus 200 g
Miltų 250 g
Kefyro 250 ml
Kepimo miltelių 1 a.š.
Cinamono 1 a.š.
Ingredientai pyrago luobelei:
Maltų džiūvėsėlių 2 a.š.
Rudojo cukraus 2 a.š.
Cinamono

Paruošimas:
Kiaušinius sumaišyti su cukrumi ir išplakti iki baltų putų. Margariną
ištirpinti ir supilti į kefyrą. Šią masę pilti į kiaušinius ir gražiai išmaišyti.
Miltus sumaišyti su kepimo milteliais ir įsijoti į tešlą. Įdėti cinamono ir
išmaišyti.
Nuluptus ir labai plonai supjaustytus obuolius dėti į tešlą, išmaišyti ir
krėsti į kepimo formą. Džiūvėsėlius sumaišyti su ruduoju cukrumi ir
cinamonu, viską užbarstyti ant pyrago viršaus. Šauti į 180 laipsnių
orkaitę ir kepti 45-50 min. Skanaus!



Desertai Pyragai

Biskvitinis obuolių pyragas su razinomis

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 50 g
Miltų 125 g
Kepimo miltelių 1 a.š.
Cukraus 100 g
Kiaušinių 2 vnt.
Grietinės 50 ml
Riebios grietinėlės 50 ml
Obuolių 3 vnt.
Vanilinio cukraus 1 v.š.
Razinų 1 saujos

Paruošimas:
Miltus sumaišyti su kepimo milteliais. Įmaišyti cukrų, kiaušinius,
margariną, grietinę ir grietinėlę, razinas. Maišyti, kol masė taps
vientisa. Obuolius nulupti ir supjaustyti plonomis riekelėmis. Kepimo
formą patepti riebalais, supilti tešlą. Ant viršaus paskleisti obuolius,
juos šiek tiek įspausti į tešlą. Kepti iki 180º C įkaitintoje orkaitėje 35
min. Iškepusį pyragą pabarstyti vaniliniu cukrumi ir ataušinti formoje.
Skanaus!
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Pyragas su riešutais ir mėlynėmis

Ingredientai:
Ingredientai papločiui:
Margarino VILNIUS kepiniams 75 g
Kiaušinių 2 vnt.
Apelsinų sulčių 150 g
Cukraus 150 g
Kvietinių miltų 350 g
Kepimo miltelių 2 a.š.
Ingredientai įdarui:
Mėlynių 400-500 g
Kapotų graikinių riešutų 100 g
Cukraus 50 g
Malto cinamono 3 a.š.
Margarino VILNIUS kepiniams 50 g

Paruošimas:
Apvalią išardomą skardą ištepti kepinių margarinu. Dubenyje sumaišyti
įdarui skirtus produktus, išskyrus mėlynes. Kitame inde ištirpinti
margariną, įmušti kiaušinius, supilti apelsinų sultis ir išplakti. Įmaišyti
cukrų ir miltų bei kepimo miltelių mišinį. Du trečdalius riešutų mišinio
suberti ant tešlos, bet nemaišyti. Tešlą perkelti į kepimo skardą taip,
kad riešutų masė tik lengvai įsimaišytų. Ant viršaus suberti mėlynes,
likusią riešutų masę ir lengvai paspausti ranka. Kepti 175 laipsnių
orkaitėje 45 minutes. Skanaus!
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Pyragas su trešnėmis

Ingredientai:
Trešnių 1 kg
Margarino VILNIUS kepiniams 300 g
Kiaušinių 4 vnt.
Cukraus 200 g
Miltų 200 g
Avižinių dribsnių 260 g
Kepimo miltelių 1 a.š.
Cukraus pudros

Paruošimas:
Trešnes nuplauname, nusausiname ir pašaliname jų kauliukus.
Margariną išsukame su kiaušiniais ir cukrumi. Miltus sumaišome su
avižiniais dribsniais ir kepimo milteliais. Viską po truputį įmaišome į
margarino masę. Tešlą iškrečiame ant sviestiniu popieriumi išklotos
skardos ir tolygiai paskirstome. Suberiame trešnes, lengvai jas
įspaudžiame.
Pyragą kepame 200 laipsnių temperatūros orkaitėje apie 40 min.
Iškepusį pyragą apibarstome cukraus pudra.
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Varškės pyragas su braškėmis

Ingredientai:
Ingredientai pagrindui:
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
Cukraus 50 g
Kiaušinių 1 vnt.
Miltų 150 g
Kepimo miltelių
Ingredientai įdarui:
Varškės 500 g
Cukraus 150 g
Vanilinio pudingo 1 pakelis
Pieno 200 ml
Manų kruopų 2 v.š.
Kiaušinių 2 vnt.
Krakmolo 1 v.š.
Braškių 400 g

Paruošimas:
Pagrindui: kiaušinį išsukti su cukrumi, supilti ištirpintą ir atvėsintą
margariną, išmaišyti. Miltus sumaišyti su kepimo milteliais ir suminkyti
su kiaušinio plakiniu. Įvynioti į maistinę plėvelę ir dėti į šaldytuvą.
Įdarui: kiaušinius išsukti su 100 g cukraus. Įmaišyti varškę, manus ir
sutrinti su blenderiu iki vientisos, visiškai lygios, kreminės
konsistencijos. Pieną sumaišyti su pudingu, supilti į varškės masę ir dar
kartą perplakti. Braškes sumaišyti su likusiu cukrumi ir krakmolu. Iš
šaldytuvo išimta tešla iškloti kepimo formos pagrindą su kelių
centimetrų aukščio kraštais. Šiek tiek tešlos pasilikti pyrago viršui. Ant
išklotos tešlos supilti varškės įdarą, ant viršaus išdėlioti braškes. Su
tešlos likučiais padengti pyrago viršų. Kepti iki 180 laipsnių įkaitintoje
orkaitėje apie 1 valandą. Atvėsinti. Vėliau įdėti į šaldytuvą ir palaikyti
bent 4 valandas, o geriausia - per naktį.
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Kokosų pyragas

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 200 g
Miltų 300 g
Kepimo miltelių 2 a.š.
Kiaušinių 5 vnt.
Cukraus 150 g
Kokosų drožlių 100 g
Juodųjų, raudonųjų ar geltonųjų serbentų 100 g

Paruošimas:
Miltus sumaišyti su kepimo milteliais. Kambario temperatūros
margariną išsukti iki purumo. Kai masė pasidarys vienalytė, berti po
šaukštą cukraus, šaukštą miltų ir maišyti, kol bus sudėti visi produktai
ir tešlos tūris padidės dvigubai. Į tešlą suberti kokosų drožles ir gerai
išmaišyti. Kepimo formą patepti riebalais, pabarstyti džiūvėsėliais,
sukrėsti dalį tešlos, pabarstyti uogomis, sukrėsti likusią tešlos dalį ir
išlyginti paviršių. Pyragą 180 laipsnių orkaitėje kepti apie 40 min.
Skanaus!
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Uogų pyragas su plikytu kremu

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams, kambario temperatūros 125 g
Smulkaus cukraus 50 g
Vanilės
Tarkuotos citrinos žievelės 0,5 vnt.
Kiaušinių 1 vnt.
Miltų 200 g
Druskos 1 žiupsnelis
Ingredientai plikytam kremui:
Pieno 500 ml
Vanilės
Kaušinio trynių 4 vnt.
Cukraus 120 g
Miltų 2 v.š.
Įvairių šaldytų ar šviežių uogų 500 – 700 g

Paruošimas:
Tešlai: Į dubenį sudėti margariną, cukrų, vanilę ir tarkuotą citrinos
žievelę. Viską gerai išsukti mikseriu ar plaktuvu. Įmušti kiaušinį ir gerai
išsukti. Persijoti miltus ir į juos įberti žiupsnelį druskos. Per kelis kartus
suberti miltus, stengiantis kuo mažiau maišyti. Įmaišius miltus
perminkyti tešlą 2-3 kartus, kad suliptų į vieną gabalą. Įvynioti į
virtuvinę plėvelę ir padėti 30 min. į šaldytuvą. Įkaitinti orkaitę iki 180
laispnių. Ant stalo pasitiesti 1-2 virtuvinės plėvelės lakštus. Ant jos
padėti tešlą, uždengti virtuvine plėvele ir iškočioti 4-5 mm storio
apskritimą. Nuimti viršutinę plėvelę, ant tešlos uždėti kepimo formą ir
apipjauti. Nuimti tešlos perteklių ir tešlą pabarstyti truputėliu miltų,
kad neliptų prie kepimo formos. Įkloti tešlą į formą, kad plėvelė būtų
viršuje. Subadyti tešlą šakute. Įberti į formelę pupeles, žirnius, ryžius
ar pan: tai padės tešlai išlaikyti formą, ji nei susitrauks, nei išsipūs jos
dugnas. Kepti įkaitusioje orkaitėje, kol gražiai pagels, maždaug 15-20
minučių. Ištraukti pupeles su plėvele, pakepti orkaitėje dar 5-10
minutes, kol išdžius dugnas. Išimti iš orkaitės ir atvėsinti.
Kremui: Užvirti pieną. Į dubenį sudėti cukrų bei kiaušinius ir gerai
išsukti. Supilti miltus ir gerai įmaišyti. Maišant plaktuvu į kiaušinių
masę šliūkštelėti užvirusio pieno ir gerai suplakti, kad kiaušiniai
nesuvirtų. Maišant po truputį supilti likusį pieną. Supilti visą masę atgal
į puodą ir pastatyti ant vidutinės ugnies. Nuolat maišant plaktuvu
pavirti 3-4 minutes. Supilti į indą ar skardą ir palikti atvėsti. Uždengti
kremą plastikine plėvele taip, kad plėvelė liestųsi prie kremo
paviršiaus, kitaip paviršius pasidengs nemalonia plėve. Įdėti kremą į
šaldytuvą, o prieš vartojant suplakti plaktuvu. Supilti kremą į pyrago
formą ir sudėti ant viršaus uogas. Skanaus!
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Citrininis pyragas su vyšniomis

Ingredientai:
Miltų 300 g
Margarino VILNIUS kepiniams 150 g
Cukraus 2 v.š.
Druskos
Ingredientai įdarui:
Grietinės 150 g
Cukraus 100 g
Kiaušinių 3 ml
Šviežiai spaustų citrinų sulčių 100
Ant viršaus:
Vyšnių be kauliukų 250 g

Paruošimas:
Iš vyšnių išimti kauliukus. Jei naudojamos iš kompoto, nusunkti, jei
šaldytos, atšildyti. Margariną sukapoti su miltais. Suberti cukrų, druską
ir viską gerai išmaišyti. Suspaustą tešlą dėti į kepimo popieriumi išklotą
skardą. Kepti 200 laipsnių orkaitėje 15-20 min. grietinę sumaišyti su
cukrumi, išplaktais kiaušiniais, citrinų sultimis ir sukrėsti ant apkepto
papločio. Ant viršaus sudėti vyšnias ir dar pusvalandį kepti 180 laipsnių
orkaitėje. Skanaus!
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Burnoje tirpstantis obuolių pyragas

Ingredientai:
Miltų 360 g
Rudojo cukraus 270 g
Margarino VILNIUS kepiniams 200 g
Obuolių 5 vnt.
Šviesiojo romo 50 ml
Kiaušinių 2 vnt.
Razinų 1 saujos
Citrinų sulčių 1 v.š.
Vanilinio cukraus 2 a.š.
Kepimo miltelių 1-2 a.š.
Cinamono 1 a.š.

Paruošimas:
Razinas nuplikyti verdančiu vandeniu, gerai nuvarvinti, užpilti romu ir
pusvalandį palikti įmirkti. Obuolius nulupti, išpjauti sėklalizdžius, o
minkštimą suraikyti riekelėmis. Kad neparuduotų, pašlakstyti citrinų
sultimis, pabarstyti 2 šaukštais cukraus, cinamonu, išmaišyti ir
uždengtame inde laikyti šaldytuve. Išlydyti margariną. Berti į jį cukrų ir
maišyti, iki cukrus ištirps. Kai margarinas atvės, įmušti kiaušinius ir
gerai išsukti. Tada berti su kepimo milteliais nusijotus miltus ir maišyti,
kol neliks gumulėlių. Razinas nuvarvinti. Orkaitę įkaitinti iki 180
laipsnių temperatūros. Kepimo skardą iškloti kepimo popieriumi. Apdėti
apie 1/5 tešlos. Versti į skardą tešlą, ant viršaus dėti obuolių skilteles,
pabarstyti razinomis. Likusią tešlą krėsti į konditerinį švirkštą ir ant
pyrago viršaus suformuoti tinklelį. Šauti į orkaitę ir kepti 30-40 min.
Skanaus!
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Paryžietiškas obuolių pyragas

Ingredientai:
Miltų 210 g
Cukraus 200 g
Kepimo miltelių 1 a.š.
Druskos 1 žiupsnelis
Vanilinio cukraus 1 a.š.
Kiaušinių 3 vnt.
Aliejaus 3 v.š.
Pieno 100 ml
Obuolių 800 g
Ingredientai viršui:
Margarino VILNIUS kepiniams 2-3 v.š.
Sviesto 50 g
Kiaušinio 1 vnt.

Paruošimas:
Sumaišyti miltus, kepimo miltelius, druską, vanilinį cukrų. Įmušti
kiaušinius, pilti pieną ir aliejų ir gerai išmaišyti tešlą. Obuolius nulupti,
išimti sėklalizdžius, supjaustyti smulkiomis skiltelėmis (galima ir
sutarkuoti) ir įmaišyti į tešlą. Pilti tešlą į kepimo popieriumi išklotą
formą ir kepti 30-35 min. 180-200 laipsnių orkaitėje. Iš cukraus,
margarino, kiaušinio pasiruošti užpilą ir užpilti ant iškepto pyrago. Dar
pakepti 8 min. Skanaus!
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Aguonų pyragas su obuoliais

Ingredientai:
Aguonų 150 g
Obuolių 300 g
Margarino VILNIUS kepiniams, 125 g
Cukraus 100 g
Kiaušinių 4 vnt.
Manų kruopų 4 a.š.
Kepimo miltelių 0,5 a.š.
Ingredientai viršui:
Juodojo šokolado 100 g
Sviesto 50 g
Pieno
Perlinio cukraus (nebūtinai)

Paruošimas:
Aguonas nuplikyti verdančiu vandeniu (po to vandens perteklių
atsargiai nupilti) ir porą kartų permalti mėsmale (ar blenderiu, ar
kokteiliniu mikseriu). Obuolius sutarkuoti burokine tarka, sumaišyti su
maltomis aguonomis. Kambario temperatūros margariną išsukti su
cukrumi. Po vieną dėti kiaušinio trynius ir vis gerai išsukti. Pilti aguonų
ir obuolių masę, manus, kepimo miltelius, įtarkuoti apelsino žievelę,
berti nuplikytas razinas. Gerai viską išmaišyti. Baltymus išplakti iki
standžių putų ir atsargiai įmaišyti į tešlą. Kepimo skardą ištepti
riebalais ar iškloti kepimo popieriumi, pilti tešlą ir kepti apie 50 min. iki
180° C temperatūros įkaitintoje orkaitėje. Viršui dubenį su sulaužytu
šokoladu, grietinėle ir likeriu statyti ant puodo su verdančiu vandeniu
(dugnas nesiekia vandens) ir maišyti, kol šokoladas ištirps. Pravėsusį
pyragą aplieti šokoladu ir palikti ramybėje, kol viskas atvės. Tada kišti į
šaldytuvą bent 3 val. ar nakčiai. Skanaus!
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Braškių pyragas

Ingredientai:
Kiaušinių 1 vnt.
Cukraus 100 g
Pieno 100 ml
Aliejaus 60 ml
Druskos 1 žiupsnelis
Kepimo miltelių 1,5 a.š.
Miltų 130 g
Braškių 150 g
Ingredientai pyrago viršui:
Miltų 70 g
Margarino VILNIUS kepiniams 50 g
Cukraus 100 g

Paruošimas:
Pasiruošiame pyrago viršų: miltus sumaišome su cukrumi, sudedame
margariną ir triname tarp pirštų, kol pasidarys trupiniai. Dedame į
šaldytuvą. Kiaušinį išsukame su cukrumi, kol masė pabals ir nesijaus
cukraus kruopelių. Į kiaušinio ir cukraus masę supilame aliejų,
įlašiname vanilės esencijos ir viską gerai išplakame. Į plakinį supilame
pieną. Viską taip pat gerai išplakame. Miltus, kepimo miltelius ir druską
persijojame į turimą plakinį ir išmaišome iki vientisos masės. Į
margarinu išteptą formą pilame pasiruoštą tešlą, tolygiai paskirstome.
Ant viršaus dėliojame supjaustytas braškes, pyragą apibarstome
trupiniais. Pyragą kepame 180 laipsnių karščio orkaitėje apie 40 min.,
kol pyrago viršus gražiai apskrus ir įbedus dantų krapštuką į pyrago
vidurį, jis liks sausas ir neapsivėlęs tešla. Skanaus!
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Varškės pyragas su vyšniomis/trešnėmis

Ingredientai:
Ingredientai tešlai:
Margarino VILNIUS kepiniams 90 g
Rudojo cukraus 40 g
Migdolų miltų 50 g
Kvietinių miltų 125 g
Ingredientai varškės įdarui:
Liesos varškės 500 g
Kiaušinių trynių 3 vnt.
Kukurūzų krakmolo 3 v.š.
Cukraus 100 g
Vanilės ekstrakto 1 a.š.
Grietinėlės 200 g
Vyšnių trauktinės ar brendžio 1 v.š.
Druskos 1
Ingredientai vyšnioms:
Vyšnių 500 g
Cukraus 2 v.š.
Balzaminio acto 2 v.š.
Kukurūzų krakmolo 1 v.š.
Vyšnių trauktinės ar brendžio 1 v.š.

Paruošimas:
Orkaitę įkaitinti iki 170°C temperatūros

Pagrindo paruošimas:
Kambario temperatūros margariną ištrinti su cukrumi ir sumaišyti su
migdolų ir kvietiniais miltais.
Maždaug 22 cm skersmens išardomos kepimo formos dugną iškloti
kepimo popieriumi, kraštus ištepti sviestu ir pabarstyti miltais.
Ant skardos dugno sukrėsti tešlą ir ją tolygiai išlyginti pirštais,
paspausti, kad tešla būtų vientisa.
Varškės kremo paruošimas
Į maisto smulkintuvą sudėti varškę, suberti cukrų, kukurūzų krakmolą,
žiupsnelį druskos, supilti grietinėlę, vanilinį cukrų ir vyšnių trauktinę/
brendį, įmušti kiaušinio trynius. Viską trinti tol, kol gausite tolygų
kremą.
Įdarą supilti į kepimo formą ant pagrindo, įdėti į orkaitę ir kepti
maždaug 1 val. ir 15 min., kol pyrago paviršius taps gražios auksinės
spalvos. Pyragą atvėsinti išjungtoje orkaitėje su šiek tiek pravertomis
durelėmis.
Vyšnių paruošimas
Vyšnias išlukštenti (nebūtinai), sudėkite į puodelį, suberti cukrų, supilti
balzaminį actą ir maždaug 5 minutes apvirti. Trauktinėje/ brendyje
ištirpinti krakmolą, supilti ant uogų ir dar trumpai pavirti, kol padažas
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sutirštės (nuolat maišyti).
Vyšnias supilti ant atvėsusio pyrago.
Pyragą laikyti šaldytuve, kad jis kuo ilgiau išliktų šviežias ir skanus.

Skanaus nepakartojamo skonio:)
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Pyragas su varške ir rabarbarų džemu

Ingredientai:
Miltų 500 g
Varškės 400 g
Margarino VILNIUS kepiniams, 300 g
Rabarbarų džemo 10 v.š.
Kiaušinių 2 vnt.
Cukraus 200 g
Kepimo miltelių 1 a.š.
Druskos 1 žiupsnelis

Paruošimas:
Margariną ištirpinti puode ant silpnos ugnies, suberti cukrų ir druską. Į
atvėsintą gautą masę įmušti kiaušinius ir gerai viską išplakti. Suberti
sijotus miltus maišytus su kepimo milteliais. Viską gerai išminkyti.
Tešlą dėti į šaldytuvą pusvalandžiui. Varškę sumaišyti su rabarbarų
džemu (galima sutrinti su blenderiu iki vientisos masės). Tešlą iškočioti
ir iškloti skardą, kraštus apipjauti, likusią tešlą atidėti. Dėti varškę
maišytą su rabarbarų džemu ir ant viršaus užtarkuoti per rupią tarką
likusią tešlą. Kepti orkaitėje apie 45 min. 200 laipsnių karštyje, kol
gražiai apskrus. Skanaus!
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Pyragas su mėlynėmis

Ingredientai:
Ingredientai pagrindui:
„Selgos“ sausainių 400 g
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
kepintų trupintų žemės riešutų 50 g
Ingredientai varškės masei:
Varškės 400 g
Cukraus 150 g
Vanilinio cukraus
Kiaušinių 3 vnt.
Grietinės 100 g
Ingredientai papuošimui:
Įvairios uogos

Paruošimas:
Pagrindas - sausainius sutrupinti, sumaišyti su riešutais, užpilti
ištirpintą margariną, viską sumaišyti ir iškloti skardos dugną bei šonus
viską stipriai suspaudžiant.

Varškės masė - tiesiog viską sudėti i blenderį ir išplakti iki vientisos
mases.

Gautą varškės kremą užpilti ant sausainių pagrindo ir kepti įkaitintoje
180 - 200 laipsnių orkaitėje apie 40min (kepimo laikas gali priklausyti
nuo orkaitės). Kai iškepęs viršus gražiai paruduos, palikti atvėsti
atidarytoje orkaitėje. Kai pilnai atvės, dėti į šaldytuvą ir palikti bręsti iki
kitos dienos. Sekančią dieną puošti uogomis ar vaisiais (šiuo atveju
buvo avietės ir mėlynės). Uogas apšlakstyti atvėsusia ir pradėjusia
stingti želatina. Taip pat galima puošti ir tirpintu juodu ar baltu
šokoladu.
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Slyvų pyragas

Ingredientai:
prancūziško arba paprasto baton 1 vnt.
Pieno 400-500 ml
Margarino VILNIUS kepiniams 25-30 g
Kiaušinių 3 vnt.
Cukraus 150 g
Maltų gvazdikėlių
Malto cinamono
Slyvų 0,5 kg
Maltų džiūvėsėlių
Cukraus pudros

Paruošimas:
Piene išmirkykite batono riekeles, jas nusunkite ir sutrinkite į
tyrę.Kiaušinių trynius suplakite su cukrumi. Turi gautis puri masė.
Pridėkite batono, maltų gvazdikėlių ir cinamono ir slyvų be kauliukų.
Galiausiai apipilkite išplaktais kiaušinių baltymais ir atsargiai
išmaišykite.Tešlą supilkite į riebalais pateptą ir džiūvėsėliais
apibarstytą kepimo formą. Kepkite 200 laipsnių temperatūros orkaitėje
1 valandą ir 20 minučių. Kai iškeps, atvėsinkite, išimkite iš formos ir
apibarstykite cukraus pudra.



Desertai Pyragai

Pyragas su ananasais ir graikiniais riešutais

Ingredientai:
Pašildyto margarino VILNIUS kepiniams 125 ml
Smulkintų graikinių riešutų
Konservuotų ananasų žiedų
Smulkaus cukraus 150 ml
Didelių kiaušinių 2
Miltų 375 g
Pieno 125 ml
Kepimo miltelių 1,5 a.š.
Vanilinio cukraus 1 a.š.
Druskos 1 žiupsnelio

Paruošimas:
Orkaitę įkaitinti iki 180 laipsnių. Ištirpinti 60 ml margarino ir supilti į
apskritą kepimo skardą. Dugną apibarstyti smulkintais graikiniais
riešutais ir iškloti ananasų žiedais. Dubenyje mikseriu išplakti cukrų,
likusį margariną ir kiaušinius, kol tyrė taps vientisa ir tąsi. Įmaišyti
vanilę, druską, kepimo miltelius. Paskui, mišinį iš lėto plakant mikseriu,
pamažu suberti miltus, pakaitomis vis įpilant pieno. Kai tešla taps
vientisa, tąsi ir ganėtinai lipni, supilti ją į paruoštą kepimo skardą ir
kepti 40-50 min, kol į pyrago vidurį įsmeigtas pagaliukas liks švarus.
Ištraukus iš orkaitės 20 min. palikti atvėsti skardoje. Paskui atsargiai
išversti lėkštėn taip, kad apačia atsidurtų viršuje. Skanaus!



Desertai Pyragai

Pyragas su vyšniomis ir migdolų drožlėmis

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 160 g
Kiaušinių 3 vnt.
Cukraus 180 g
Miltų
Kepimo miltelių 1 a.š.
Cinamono 1 v.š.
Vyšnių 200 g
Migdolų drožlių 100 g

Paruošimas:
Kambario temperatūros margariną išsukti mikseriu su cukrumi, vis
įdedant po vieną kambario temperatūros kiaušinį, kol masė puri ir
graži kaip kremas pasidaro (jei kiaušiniai bus šalti, tai nesusiplaks į
vieną krūvą gerai). Miltus persijoti su kepimo milteliais. Į margarino
masę supilti miltus (ir maltus migdolus, jei naudojame) ir sumaišyti
šaukštu - tešla bus gana kietoka, neminkoma, bet nuo šaukšto lengvai
nebėgs ir net nedribs, jei stipriai nepakratysite. Pagardinti cinamonu,
jei patinka. Formą patepti margarinu, sudėti tešlą, išlyginti viršų,
suberti ir išlyginti uogas, šiek tiek įspausti į tešlą ir apibarstyti migdolų
drožlėmis. Kepti apie 40 min 180 laipsnių orkaitėje. Skanaus!



Desertai Pyragai

Pyragas su persikais ir migdolų drožlėmis

Ingredientai:
Kiaušinių 4 vnt.
Cukraus 200 g
Grietinės 300 g
Miltų 350 g
Kepimo miltelių 2 a.š.
Persikų 3 vnt.
Cukraus 70 g
Migdolų drožlių 70 – 100 g
Margarino VILNIUS kepiniams (tirpinto) 100 g

Paruošimas:
Kiaušinius ir 200 g cukraus labai gerai išplakti iki gelsvų putų. Supilti
grietinę ir miltus, sumaišytus su kepimo milteliais. Viską gerai išmaišyti
ir supilti į kepimo popieriumi išklotą skardą. Ant viršaus išdėlioti
supjaustytus persikus (ne sezono metu, galima naudoti konservuotus).
70 g cukraus išmaišyti su migdolų plokštelėmis ir užbarstyti ant
persikų. Kepti įkaitintoje orkaitėje iki 200 laipsnių 25 - 35 min. Ar
pyragas iškepęs patikrinti mediniu pagaliuku. Ištraukti pyragą iš
orkaitės. Dar karštą pyragą teptuku aptepti tirpintu margarinu.
Skanaus!



Desertai Pyragai

Rabarbarų pyragas su plutele

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams (kamb. temp.) 180 g
Cukraus 200 ml
Vidutinio dydžio kiaušinių 3 vnt.
Miltų 270 g
Kepimo miltelių 1,5 a.š.
Vanilės esencijos 1 a.š.
Vidutinio dydžio rabarbarų stiebų 4 vnt.
Ingredientai plutelei:
Cukraus 70 g
Miltų 70 g
Šalto margarino VILNIUS kepiniams 60 g

Paruošimas:
25 cm skersmens pyrago formą iškloti kepimo popieriumi. Miltus
sumaišyti su kepimo milteliais. Rabarbarus nuplauti ir nulupti,
supjaustyti maždaug 0,8 cm storio griežinėliais. Minkštą margariną iki
purumo išsukti su cukrumi ir vanile, įplakti kiaušinius. Po truputį
įmaišyti miltus bei pusę rabarbarų. Tešlą sukrėsti į kepimo formą ir
užberti likusius rabarbarus. Viršutiniam sluoksniui šaltą margariną iki
trupinukų suminkyti su miltais ir cukrumi. Apibarstyti pyragą ir pašauti
į orkaitę, įkaitintą iki 190 laipsnių. Kepti apie vieną valandą, o jei viršus
ims per daug ruduoti - apdengti folija ir kepti toliau. Prapjauti šiek tiek
atvėsusį. Skanaus!



Desertai Pyragai

Dvigubas varškės pyragas

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 200 g
Miltų 300 g
Cukraus 50 g
Cinamono 1 a.š.
Ingredientai varškės masei:
Pusriebės varškės 600 g
Cukraus 50 g
Kiaušinių 2 vnt.
Razinų 2 saujos
Aguonų 50-70 g
Šaldytų raudonųjų serbentų 2 saujos

Paruošimas:
Įkaitinti orkaitę iki 180 °C. Kepimo indą iškloti kepimo popieriumi.
Miltus, cukrų ir prieskonius dideliame dubenyje sumaišome šaukštu.
Šaltą margariną vis pavoliodami į miltus sutarkuojame burokine tarka
(į tą patį miltų dubenį). Rankomis sumaišome miltus su margarinu, kad
neliktų stambių gabalėlių. Į varškės masę įmušame kiaušinius,
suberiame cukrų, pamaišome šaukštu. Varškę padaliname pusiau. Į
vieną varškės dalį beriame aguonas ir razinas, pamaišome. Į kitą dalį
uogas, pamaišome. Pusė pyrago bus su aguonomis, kita pusė - su
uogomis. Į kepimo indą beriame 80 proc. trupinių (pasilikite tik porą
saujų viršui apibarstyti), išlyginame, ant jų verčiame varškę, viršų
apibarstome likusiais trupiniais. Šauname į orkaitę kepti apie 50
minučių. Skanaus!



Desertai Pyragai

Trupininis pyragas su vyšniomis

Ingredientai:
Miltų 200 g
Cukraus 150 g
Minkšto margarino VILNIUS kepiniams 120 g
Pieno 120 ml
Kiaušinių 1 vnt.
Kepimo miltelių 1 a.š.
Druskos 1 žiupsnelis
Vanilinio cukraus 1 a.š.
Vyšnių 500 - 800 g
Ingredientai trupiniams:
Miltų 100 g
Cukraus 100 g
Šalto margarino VILNIUS kepiniams 80 g
Malto cinamono 1 a.š.

Paruošimas:
Orkaitę įkaitinti iki 160-180 laipsnių. Inde sumaišyti miltus su kepimo
milteliais. Kitame giliame inde išsukti minkštą margariną su cukrumi iki
purios baltos masės. Įmušti kiaušinį ir išmaišyti iki vientisumo. Vėliau
dalimis palaipsniui supilti pieną, vanilinį cukrų, druską bei miltus nuolat
maišant. Masė turi gautis itin puri ir kreminės konsistencijos. Kepimo
formą ištepti margarinu ir sukrėsti paruoštą tešlą pagrindui. Vyšnias
tolygiai paskirstyti ant viršaus. Trupiniams sumaišyti miltus, cukrų,
maltą cinamoną, margariną ir pirštais minkyti, kol pasidarys birūs
trupiniai. Trupinius paskirstyti ant pyrago viršaus. Kepti 40-45 min.
Skanaus!



Desertai Pyragai

Obuolių pyragas su varške ir uogiene

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Cukrus 1 valg. šaukšt.
Miltai 400 g
Kiaušiniai 2 vnt.
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Obouliai 3 vnt.
Cinamonas pagal skonį
Kiaušiniai (varškei) 2 vnt.
Varškė 300 g
Uogienė arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Miltus ir kepimo miltelius gerai ismaisyti, sviesta sutarkuoti i miltus.
Kiausinius su cukrumi labai gerai isplakti,plakini supilti i miltus ir gerai
ismaisyti.2/3 teslos deti i skarda,o kita deti i saldikli. Kepti apie
15min.Idarui varske gerai ismaisyt su kiausiniais,cukrumi ir
van.cukrum.Obuolius sutarkuot ir sumaisyti su cukrumi ir
cinamonu.Ant pakepusios teslos deti obuoliu sluoksni, varskes sluoksni
bei uogienes sluoksni.Ant virsaus uztarkuoti likusia tesla ir kepti apie
valanda 180l. Skanaus!

Recepto istorija:
Saldus, primenantis vasarą pyragas, kurio greit neliko ant stalo :)



Desertai Pyragai

Šokoladinis pyragas su varške ir braškėmis

Ingredientai:
Juodojo šokolado 100 g
Margarino Vilnius Kepiniams 120 g
Cukraus 150 g
Kiaušinių 4 vnt
Kvietinių miltų 150 g
Kepimo miltelių 1 a. š.
Varškės sūrio (minkšto arba varškės) 300 g
Vanilinio cukraus 1 pakelio
Braškių šaldytų (naudojau konservuotas)
Druskos žiupsnelio

Paruošimas:
Paruošimo būdas:
Šokoladą susmulkinti į gabalėlius, išlydyti kartu vandens vonelėje su
margarinu.
2 kiaušinius su cukrumi (50 gr.) plakite mikseriu, iki šviesios purios
masės, pridėkite druskos ir vanilinio cukraus. Supilkite atvėsintą
šokolado ir sviesto mišinį, išmaišius suberkite persijotus miltus su
kepimo milteliais, gerai išplakite.
Varškę sumaišyti su cukrumi (100 g), ir likusiais kiaušiniais (2 vnt.) iki
kreminės konsistencijos.
24 cm. skersmens formą ištepkite sviestu pilkite 1/3 rudos masės, ant
viršaus tiek pat varškės masės, išdėliokite dalį vyšnių, vėl kartoti
sluoksnius,kol nebeliks tešlos.
Dėkite į įkaitintą 180 C. orkaitę ir kepkite apie 40-50 min.
Būtina pilnai atvėsinti, todėl rekomenduoju pyragą išsikepti iš vakaro,
o mėgautis sekančią dieną.
Skanaus !



Desertai Pyragai

Šimtalapis

Ingredientai:
miltų a/r. 500 g
Sausų mielių pusė pakelio
kiaušinių 3
pieno 250 ml
cukraus 300 g
sviesto 200 g
"Vilniaus" kepinių margarino
Porą saujų išmirkytų razinų
Stiklinė išmirkytų ir sumaltų aguonų

Paruošimas:
Miltus sumaišyti su sausom mielėm ir trupučiu cukraus. Į miltus supilti
pašildytą pieną ir suplaktus kiaušinius. Minkyti, kol tešla taps elastinga.
Tešlą padalinti į 5 vienodo dydžio gabalėlius, uždengti kad neapdžiūtų
ir palikti kilti apie 20 min. Tuo tarpu ištirpdyti kepinių margariną ir
sviestą.
Pakilus tešlai, kiekvieną gabalėlį truputį pakočioti ir padėjus ant stalo,
atsargiai ištampyti iki taps permatomas. Tuomet sutepti tirpdyto
sviesto ir kepinių margarino mišiniu ir apibarstyti cukrumi. Tą patį
kartoti su kiekvienu likusiu tešlos gabalėliu.
Ant paskutinio ištampyto lakšto pabarstyti razinas, sudėti prie krašto
aguonas ir suvynioti ritinėlį. Šis dedamas į kepimo formą ir
pašaunamas į iki 200 laipsnių įkaitintą orkaitę maždaug 50-čiai
minučių.



Desertai Pyragai

Obuolių pyragas

Ingredientai:
rūgščių obuolių 1 kg
kiaušinių 5 vnt
Margarino VILNIUS kepiniams 200 g
Stiklinės cukraus
pakelio vanilinio cukraus 1
Stiklinės grietinės
nugesintos sodos 1 a.š
stiklinės miltų 1,5

Paruošimas:
Į kiaušinius supilti cukrų ir gerai išmaišyti. Sudėti išlydytą margariną,
grietinę ir vanilinį cukrų ir viską labai gerai išmaišyti. Sodą nugesinti
citrinos sultimis ir supilti į masę, ir viską dar kartą gerai išmaišyti,
pamažu pilti miltus. Tešla turi būti kaimiškos grietinės tirštumo.
Obuolius nulupti ir supjaustyti plonomis skiltelėmis, apibarstyti
cinamonu ir suberti juos į tešlą ir gerai išmaišyti. Kepti 180 laipsnių
temperatūroje, 45 minutes.
Skanaus :)



Desertai Pyragai

Tinginių Napoleonas

Ingredientai:
sluoksniuotos tešlos 500 g
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
Skardinės kondensuoto pieno
Rūgščios uogienės

Paruošimas:
Gaminimas:
1. Trapios tešlos juostas supjaustyti 1 cm pločio juostelėmis išilgai,
sudėlioti ant kepimo popieriaus ir kepti kol paruduos iki 185 laipsnių
įkaitintoje orkaitėje. Kai iškeps visiškai atvėsinti.
2. Kremui kambario temperatūros margariną išplakti iki purumo ir per
kelis kartus nuolat plakant supilti kondensuotą pieną, gerai išplakti iki
vientisos purios masės.
3. Ant maistinės plėvelės tepti šaukštą kremo toje vietoje, kur bus jūsų
vyniotinio pagrindas. Tuomet toje vietoje dėti apie 5 juosteles bei dar 3
juosteles perpjauti per pusę ir pridurti jas iš galo, t.y prailginti vyniotinį,
dėliojant 5 pilno ilgio juosteles ir 5 perpjautas per pusę.
4. Ant išdėliotų juostelių tepti dalį kremo, stengiantis, kad jo pakliūtų ir
į tarpus. Taip dėlioti visas juosteles. Priešpaskutinį sluoksnį vietoj
kremo aptepti uogiene, tuomet sudelioti juosteles ant viršaus ir
užbaigti vyniotinį aptepant jį likusiu kremu. Šitaip dėliojant jums turi
gautis 4 sluoksnių vyniotinis, o likusias juosteles atidėkite trupiniams
tortui papuošti. Visą vyniotinį iš karto apsukite maistine plėvele. Šiuo
momentu galite palyginti jo formą, suapvalinti ar kitaip kaip jums
patinka. Tuomet vyniotinį dėkite į šaldytuvą bent parai. Prieš patiekiant
apvoliokite jį trupiniais



Desertai Pyragai

Varškės tinginys su avietėmis

Ingredientai:
sausainių (naudojau „Selga“ karamelinius) 400 g
varškės (9 % riebumo) 400 g
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
cukraus 150 g
vanilės ankšties grūdeliai (galima keisti vaniliniu cukrumi) 1
aviečių (galima keisti uogas) 500 g.

Paruošimas:
Kambario temperatūros sviestą išsukti su cukrumi.
Vanilės ankštį įpjauti vienoje pusėje ir peilio galiuku iš jos iškrapštyti
vanilės grūdelius, kuriuos suberti į išsuktą sviestą.
Varškę dalimis dėti į išsuktą sviestą ir toliau plakti, kol sviestas ir
varškė taps vientisa mase.
Sausainius sulaužyti nedideliais gabalėliais ir suberti į sviesto-varškės
masę, bei gerai išmaišyti.
Į tinginio masę suberti 300 - 400 g. švarių aviečių ir atsargiai išmaišyti.
Kai kurios avietės maišant susitrins, bet tai skonio tikrai nepagadins, o
patį tinginį tik nudažys rausva spalva.
Apvalią torto formą ištepti aliejumi ir į ją suversti tinginio masę, tada
šaukštu paploti, kad masė vienodai pasiskirstytų formoje. Tinginio
viršų papuošti likusiomis avietėmis.
Pagamintą varškės tinginį kelioms valandoms įkišti sustingti į šaldiklį, o
po to laikyti šaldytuve.



Desertai Pyragai

Sūrio pyragas

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
maskarponės sūrio 500 g
miltų 40 g
krakmolo 40 g
kiaušinių 5 vnt
cukraus 100 g
pak. pieniškų sausainių 1

Paruošimas:
Atskirti trynius nuo baltymų. Baltymus išplakti iki standžių putų. Į
trynius sudėti cukrų ir išsukti iki baltos masės. Tuomet sudėti
maskarponės sūrį, krakmolą, miltus ir išmaišyti iki vientisos masės.
Galiausiai neskubant įmaišyti kiaušinio baltymus. Sausainius
susmulkinti iki trupinių. Ištirpinti margariną ir juo užpilti sausainių
trupinius, gerai išmaišyti. Sausainių trupinius supilti i skardą, gerai su
pirštais suspausti, kad vėliau nebyrėtų. Užpilti sūrio masę. Kepti 40
min. 180 laipsnių temperatūroje. Skanaus!



Desertai Pyragai

Plokštainis (trupininis pyragas)

Ingredientai:
margarino "VILNIUS 200 g
stiklinės (200 ml) cukraus 1
kiaušinių 2
a.š. sodos arba kepimo miltelių (sodą nugesinti actu) 1
stiklinės miltų 3-4

Paruošimas:
1. Margariną išlydyti.
2. Į išlydytą sviestą ar margariną sudėti stiklinę cukraus.
3. Įmušti kiaušinius.
4. Sudėti sodą. Ir viską gerai išmaišyti.
5. Tada suberti miltus ir suminkyti į vienalytę masę.
6. Iškloti skardą tešla ir uždėti uogienę, ant viršaus vėl sudėti arba
užtarkuoti (palaikytą šaldytuve ar trumpam šaldiklyje) tešlą.
7. Kepti iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 30-40 min.



Desertai Pyragai

Cinamonių juostelių pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 60 g
Miltų 450 g
Cukraus 50 g
Sausų mielių 6 g
Pieno 150 ml
Kiaušinių 2 vnt.
Cukraus (aptepimui) 200 g
Cinamono (aptepimui) 3 arbat. šaukštel.
Margarinas VILNIUS kepiniams (aptepimui) 60 g

Paruošimas:
Ant nedidelės ugnies ištirpinkite margariną. Persijokite miltus su
sausomis mielėmis. Suberkite cukrų ir druską, gerai išmaišykite. Miltų
viduryje padarykite duobutę ir supilkite šiltą pieną. Įmuškite kiaušinius
ir išmaišykite. Supilkite grietinę, aliejų ir tirpintą margariną. Gerai
išmaišykite, kol tešla taps lygi ir elastinga. Uždenkite rankšluosčiu ir
palikite  15 min. pailsėti, kol tešla pakils. Plonai iškočiokite,
apibarstykite cinamono ir cukraus mišiniu, supjaustykite kvadratėliais
ir sudėkite į kepimo formą ir dar kartą pakildinkite. Kepkite iki 180
laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 30 – 40 min. Jei viršus per greitai kepa
- uždenkite folija. Iškepus, pyragą 30 min. palikite formoje ir tik po to
išimkite.



Desertai Pyragai

Pikantiškas pyragas "Saulutė"

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 30 g
Svogūnų 2 vnt.
Konservuotų smulkintų pomidorų 425 ml
Konservuotų baltųjų pupelių 240 g
Ryžių 150 g
Krakmolo 2 valg. šaukšt.
Sojų padažo 2 valg. šaukšt.
Žaliųjų alyvuogių 120 g
Kaparėlių 50 g
Fermentinio sūrio 80 g
Kiaušinio 1 vnt.
Sezamo sėklų 30 g
Dešrelių 3 vnt.
Druskos, pipirų pagal skonį
Aitriųjų paprikų prieskonių pagal skonį
Įvairių žolelių (rozmarinai, čiobreliai ir kt.) pagal skonį

Paruošimas:
Pagaminsite 2 pikantiškus pyragus. 1. Paruoškite mielinę tešlą pagal
"Kepinių akademijos" 2 pamoką. Padalinkite tešlą į 4 dalis, iškočiokite
skritulius. 2. Keptuvėje ištirpinkite margariną, pakepinkite svogūnus.
Sudėkite konservuotus smulkintus pomidorus, pupeles ir pakaitinkite. 3.
Išvirkite ryžius, juos sumaišykite su svogūnų ir pomidorų mase.
Įmaišykite 2 šaukštus krakmolo. Pagardinkite druska, pipirais,
įvairiomis žolelėmis. Įpilkite kelis šaukštus sojų padažo. 4. Tešlos
skritulio centre dėkite ryžių ir pomidorų įdaro. Taip pat dėkite įdaro
ratu, pagal skritulio kraštą. Šiuos veiksmus pakartokite ir su antru
tešlos skrituliu. 5. Ant įdaro išdėliokite alyvuoges, kaparėlius, dešrelių
gabalėlius, pabarstykite tarkuotu fermentiniu sūriu. Pagardinkite
aitriųjų paprikų prieskoniais. 6. Ant tešlos skritulių su įdaru uždėkite
likusius tešlos skritulius. Centre įspauskite puodeliu apskritimą.
Skirtulių kraštelius suspauskite. 7. Įpjaukite iki centrinio apskritimo
kraštinės. Tą patį kartokite ratu. Kiekvieną dalį atverskite į išorę. 8.
Patepkite pyragus plaktu kiaušiniu, pabarstykite sezamų sėklomis. 9.
Kepkite iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 30 minučių. 10.
Vaišinkite ir vaišinkitės pikantišku pyragu!



Desertai Pyragai

Mielinė boba

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Miltų 500 g
Pieno 250 ml
Sausų mielių 7 g
Cukraus 1 valg. šaukšt.
Kiaušinių 2 vnt.
Aliejaus 50 ml
Grietinės 50 ml
Druskos 1 arbat. šaukštel.
Džiovintų vaisių 300 g
Citrinos sulčių 0.5 vnt.
Cukraus pudros 100 g
Kepintų riešutų 2 saujos

Paruošimas:
Pasigaminkite mielinę tešlą. 1. Ištirpinkite margariną „Vilnius“ ant
silpnos ugnies. 2. Miltus persijokite su sausomis mielėmis, suberkite
cukrų ir druską, viską gerai išmaišykite. 3. Miltų viduryje pasidarykite
duobutę, supilkite šiltą pieną. 4. Po vieną įmuškite kiaušinius ir viską
išmaišykite. 5. Supilkite lydytą margariną, aliejų ir grietinę. 6. Gerai
išminkykite, kol tešla bus lygi ir elastinga. 7. Į tešlą įmaišykite
smulkintus džiovintus vaisius, riešutus. 8. Dubenį su tešla uždenkite
rankšluosčiu ir palikite 15min pailsėti, kad iškiltų. 9. Iškilusią tešlą
suverskite į kepimo skardą ir kepkite 20-30min, iki 200°C įkaitintoje
orkaitėje. 10. Kai pyragas iškepa, ruoškite citrininį glajų. 11. Į citrinos
sultis berkite cukraus pudrą, likusius džiovintus vaisius. 12. Viską gerai
išmaišius, liekite ant pyrago viršaus.



Desertai Pyragai

Sluoksniuotos tešlos pyragas "Karpatai"

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 190 g
Miltų 1.5 stikl.
Cukraus 1 stikl.
Druskos 1 žiups.
Kiaušinių 6 vnt.
Pieno 875 ml
Vandens 125 ml
Pudingo pakelio (40 g) 2 vnt.
Sviesto 120 g

Paruošimas:
125 ml pieno, vandenį, druską, 40 g cukraus sudėkite į puodą storu
dugnu. Sudėkite margariną, laukite kol masė užvirs ir maišykite, kol
margarinas ištirps. Supilkite miltus, gerai išmaišykite, kad neliktų
gumuliukų. Kaitinkite maišant, kol susidarys tešlos rutulys, kuris atšoks
nuo puodo sienelių. Į tešlą dėkite po vieną kiaušinį, vis maišant, kol
tešla pasidarys lygi ir vientisa. Atvėsinkite. Tešlą padalinkite į dvi lygias
dalis. Paskirstykite šaukštu ant kepimo popieriaus (dėkite tiesiog po
šaukštą tešlos) į kepimo forma, kad gautųsi du vienodi tešlos lakštai
padui ir viršui. Skardą kiškite į įkaitintą  iki 180 laipsnių orkaitę ir
kepkite ~50 min., paskui išjunkite ir dar 10 min. palaikykite orkaitėje,
kad staiga ištraukus nesukristų. Orkaitės jokiu būdu nedarinėkite.
 Nedideliame kiekyje pieno (apie pusę stikl.) išmaišykite pudingą. Kitą
pieną užvirkite ir maišant supilkite išmaišytą su pienu ir 2 šaukštais
cukraus pudingo, maišant užvirkite, atvėsinkite. Minkštą sviestą
išplakite su dviem šaukštais pudingo ir cukrumi iki baltos masės.
Sudėkite likusį vos šiltą pudingą ir neilgai paplakite. Dėkite kremą ant
vienos dalies kepinio, uždėkite kitą dalį ir pabarstykite pudra. Dėkite į
šaldytuvą, kad sustingtų.



Desertai Pyragai

Sluoksniuotos tešlos obuolių pyragas

Ingredientai:
Druska 2 arbat. šaukštel.
Miltų 500 g
Margarinas VILNIUS kepiniams 375 g
Vandens 250 ml
Obuolių 10 vnt.
Cukraus 1 pagal skonį
Cinamono 1 pagal skonį

Paruošimas:
Į dubenį persijokite miltus, suberkite druską. Padarykite duobutę ir į ją
supilkite vandenį bei atvėsusį ištirpintą margariną Vilnius. Išminkykite
tešlą, suformuokite rutulį ir jo viršuje peiliu įpjaukite kryžių. Likusią
margarino dalį dėkite tarp dviejų kepimo popieriaus lakštų ir išmuškite
iki 1cm storio. Padėkite į šaldytuvą. Imkite tešlą ir po nedaug
atverskite įpjautus kraštus, iškočiokite. Išimkite sviestą iš šaldytuvo,
dėkite ant tešlos, užlenkdami jos kraštus paslėpkite jį. Apverskite tešlą
ir iškočiokite 7-8mm storio stačiakampį. Sulenkite tešlą į 3 dalis ir
padėkite pusvalandžiui į šaldytuvą. Išimkite atvėsusią tešlą, vėl
iškočiokite 7-8mm stačiakampį ir lenkite į 3 dalis. Dėkite į šaldytuvą.
Taip pakartokite dar porą kartų. Paruoštą tešlą plonai iškočiokite,
dėkite į kepimo popieriumi ištiestą skardą, sudėkite keptuvėje
troškintus obuolius su cukrumi, cinamonu ir šlakeliu vandens. Uždėkite
kitą tešlos lakštą, aptepkite kiaušinio plakiniu ir kepkite iki 180 laipsnių
įkaitintoje orkaitėje apie 35 min. Skanaus!



Desertai Pyragai

Varškės pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 ml
Miltų 500 g
Pieno 250 ml
Mielių 7 g
Cukraus 1 valg. šaukšt.
Druskos 1 arbat. šaukštel.
Kiaušinių 2 vnt.
Aliejaus 50 ml
Grietinės 50 ml
Varškės 500 g
Kiaušinių 2 vnt.
Cinamono 1 arbat. šaukštel.
Cukraus 3 valg. šaukšt.
Obuolienės 0.5 stikl.

Paruošimas:
Tešlai miltus persijokite su sausomis mielėmis, suberkite cukrų ir
druską, gerai išmaišykite. Supilkite šiltą pieną, įmuškite kiaušinius ir
išmaišykite. Supilkite aliejų, grietinę ir ištirpintą margariną. Gerai
išminkykite tešlą. Palikite tešlą 15 min pakilti. Tuo tarpu ruoškite
varškės įdarą: varškę, 2 kiaušinius, cinamoną ir cukrų išmaišykite iki
vientisos masės. Pusę tešlos iškočiokite, dėkite į skardą, kurioje yra
įtiestas kepimo popierius. Tepkite obuoliene ir dėkite varškės įdarą. Iš
kitos tešlos dalies padarykite "groteles". Kepkite iki 180 laipsnių
įkaitintoje orkaitėje, apie 45-50 min.



Desertai Pyragai

Vyšnių pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Vandens ½ stikl.
Miltų ½ stikl.
Kiaušinių 2 vnt.
Grietinėlės 300 g
Vyšnių sirupo arba uogienės be uogų 1 stikl.
Grietinėlės standintojo 1 pak.

Paruošimas:
Iš tešlai skirtų produktų paruoškite plikytą tešlą ir iškepkite 20cm ilgio
,,lazdeles''. Kremui išplakite grietinėlę, po šaukštą supilkite vyšnių
sirupą ir suberkite grietinėlės standintoją. Su konditeriniu švirkštu
kremu pripildykite ,,lazdeles''. Jas dėkite sluoksniais, nuolat
pertepdami kremu. Puoškite vyšniomis ir kokoso drožlėmis. 10 min
laikykite šaltai. Vietoj grietinėlės standintojo galite naudoti 1 šaukštą
želatinos.



Desertai Pyragai

Varškės pyragas

Ingredientai:
Miltai 180 g
Margarinas Vilnius 65 g
Cukrus 65 g
Druska 1 žiups.
Kiaušiniai 1 rutuliukai
Varškė 365 g
Pienas 250 ml
Aliejus 80 g
Kiaušiniai (varškės masei) 3 rutuliukai
Cukrus (varškės masei) 110 g
Vanilinis pudingas 1 pakelis

Paruošimas:
Sumaišykite miltus su kepimo milteliais, druska bei cukrumi. Šaltą
margariną Vilnius supjaustykite mažais gabaliukais, ant jo užberkite
miltų mišinį. Kapokite peiliu iki trupinių konsistensijos. Įmuškite
kiaušinį ir išminkykite tešlą. Pusvalandžiui padėkite į šaldytuvą.
Pasiruoškite varškės masę: kiaušinius išplakite su cukrumi, įmaišykite
pudingą. Atskirame inde sublendinkite varškę su pienu ir aliejumi.
Sumaišykite abi mases į vieną. Tešlą išimtą iš šaldytuvo iškočiokite ir
dėkite į formą ištiestą kepimo popieriumi. Supilkite varškės masę.
Kepkite iki 170-190 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie valandą. Skanaus!



Desertai Pyragai

Kopūstų pyragas su grybais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Miltai 500 g
Pieno 250 ml
Sausų mielių 7 g
Cukraus 1 valg. šaukšt.
Druskos 1 arbat. šaukštel.
Kiaušinių 2 vnt.
Aliejaus 50 ml
Grietinės 50 ml
Kopūsto 0.5 gūželė
Svogūnų 3 vnt.
Grybų 300 g
Morkų 200 g

Paruošimas:
Miltus persijokite su sausomis mielėmis, suberkite cukrų, druską, gerai
išmaišykite. Pilkite pašildytą pieną, įmuškite kiaušinius ir išmaišykite.
Supilkite aliejų, grietinę ir ištirpintą margariną. Gerai išminkykite tešlą
ir leiskite pakilti 15-30 min. Įdarui supjaustytus svogūnus pakepinkite
aliejumi pateptoje keptuvėje. Išvirtus grybus apkepkite ir sudėkite į
svogūnus. Susmulkintus kopūstus ir morkas taip pat apkepkite ir
sudėkite į grybų ir svogūnų masę. Tešlą padalinkite pusiau. Tada tešlos
paplotį tieskite į skardą, ant jos sudėkite įdarą. Su antrąja tešlos dalimi
darykite tą patį, uždenkite įdarą antruoju iškočiotu papločiu. Užlenkite
kraštus, pyragą pabadykite keliose vietose šakute ir aptepkite
išplaktais dviem kiaušinių tryniais. Dėkite pyragą į orkaitę ir kepkite
apie 40 min/ 180 C temperatūroje. Prieš pjaustant tegul pyragas
atvėsta.



Desertai Pyragai

Trupiniuotis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Miltų 400 g
Cukraus 100 g
Kiaušinis 1 vnt.
Grietinės 2 valg. šaukšt.
Kondensuoto pieno 1 ind.

Paruošimas:
Kondensuotą pieną dėti į puodą ir užpilti vandeniu, kad apsemtų. Virti
apie 2 val. Miltus sumaišyti su cukrumi ir druska, berti viską ant
švaraus stalviršio, sudėti šaltą ir kubeliais supjaustytą margariną. Su
dideliu peiliu viską kapoti kol margarinas susimaišys su miltais.
Padaryti duobutę ir į ją sudėti grietinę bei kiaušinį. Maišyti miltus
semiant išį kraštų į krūvelės vidurį. Viską suminkyti į vientisą tešlos
gabalą. Dėti į šaldiklį kad sukietėtų. Sušalusią tešlą sutarkuoti su
burokine tarką. Kepti iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje kol trupiniai
gražiai apskrus. Taip iškepti trupinius iš visos tešlos. Juos atvėsinti
(stambesnius gabaliukus pasmulkinti rankomis) ir sumaišyti su virtu
kondensuotu pienu. Masę sudėti į norimą formą išklotą kepimo
popieriumi ir gerai rankomis prispausti prie dugno. Leisti pastavoti
šaltai kol sustings. Skanaus!



Desertai Pyragai

Meduolinis šokolado pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 180 g
Miltai 425 g
Druska 1 žiups.
Cukrus 125 g
Soda (nugesinta) 1 arbat. šaukštel.
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Cinamonas 0.5 arbat. šaukštel.
Medus 200 g
Kiaušiniai 2 vnt.
Kakava 20 g
Juodasis šokoladas 100 g
Malti gvazdikėliai 0.5 arbat. šaukštel.
Maltas imbieras 0.5 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Ant silpnos ugnies ištirpinti sviestą su cukrumi, juoduoju šokoladu bei
medumi. Įdedame nugesintą sodą (ant šaukštelio sodos užpilame
truputį acto ir palaukiame, kol soda užputos). Įmušame kiaušinį.
Prieskonius, kepimo miltelius bei kakavą sumaišyti su miltais ir supilti į
sviesto masę. Tešlą sukrėsti į sviestu pateptą indą ir kepti įkaitintoje
180 laipsnių temperatūroje 25-30 minutes. Skanaus :*



Desertai Pyragai

Biskvitinis obuolių pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 125 g
cukraus 125 g
miltų 125 g
pieno 3 valg. šaukšt.
kepimo miltelių 1 arbat. šaukštel.
vanilinio cukraus 2 arbat. šaukštel.
kiašiniai 2 vnt.
obuoliai 2 vnt.
rudojo cukraus,cinamono 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Margariną išplakit su cukrumi, kol cukrus beveik ištirps, tuomet po
vieną įmuškit kiaušinius vis gerai išplakdami. Į gautą masę supilkite
pieną ir dar kartą viską gerai išplakite. Miltus sumaišykite su vaniliniu
cukrumi ir kepimo milteliais. Šį mišinį suberkite į kiaušinių margarino
masę, išmaišykite iki vientisos masės. Tešlą supilkite į 21cm
skersmens kepimo formą, kurią prieš tai patepkite margarinu ar
išklokite kepimo popieriumi. Obuolius nulupkite ir supjaustykite
riekelėmis, juos sumaišykite su ruduoju cukrumi ir cinamonu. Obuolius
sudėliokite ant pyrago viršaus truputį paspausdami. Orkaitę įkaitinkite
iki 200C temp. pyragą kepkite apie 35min. kol įsmeigus medinį
pagaliuką jį ištrauksite sausą.



Desertai Pyragai

Kuršėnų vyniotinis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 180 g
miltai 125 g
cukrus 125 g
kiaušiniai 5 vnt.
kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
druska 2 žiups.
citrinos sultys 3 valg. šaukšt.
saldus kondensuotas pienas 200 g
vanilinis cukrus 1 pak.
varškė 180 g

Paruošimas:
Nuo trynių atskirtus kiaušinių baltymus plakti su citrinos sultimis,
žiupsneliu druskos ir puse cukraus kiekio iki standžių putų. Likusį cukrų
išplakti su kiaušinių tryniais ir žiupsneliu cukraus iki masė padidės
dvigubai, o cukrus visiškai ištirps. Į trynių masę įmaišyti porą šauktų
baltymų masės ir supilti persijotus miltus su kepimo milteliais. Viską
gerai išmaišius, sudėti likusius baltymus ir atsargiai dar kartą viską
išmaišyti. Pilti tešlą ant kepimo popieriumi išklotos orkaitės skardos
(popierių prieš pilant ant jo tešlą reikia patept Vilniaus kepinių
margarinu) paskirstyti ją tolygiai per visą skardos dydį. Kepti iki 180
laipsnių įkaitintoje orkaitėje 12-15 min. Iškepusį biskvitą iš karto
susukti ir palikti atvėst. Kremui iki purumo išsukti margariną. Plakant
po truputį pilkti kondensuotą pieną, vanilinį cukrų. Sudėti pertrintą
varškę ir viską gerai išmaišyti iki vientisos masės. Ant išvynioto
atvėsusio biskvito tepti kremą, vėl suvynioti ir palikti šaldytuve porai
valandoms.



Desertai Pyragai

Karališkas varškės pyragas.

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Miltų 400 g
Kiaušinis 1 vnt.
Grietinė 2 valg. šaukšt.
Druskos 1 žiups.
Cukraus 100 g
Įdarui. Varškės 500 g
Margarinas VILNIUS lydito 150 g
Kiaušinių 3 vnt.
Cukraus 100 g
Vanilinio cukraus 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
1. Miltus sumaišyti su cukrum ir druska. 2. iš šaldytuvo išimti
margariną ir gabaliukais supjaustyti ant margarine milti miltų mišinį. 3.
Kapoti vienu ar dviem peiliais kol margarino gabaliukai apsivels miltais.
4. Į miltų kauburėlį padaryti duobutę ir įmušti kiaušinį, sudėti grietinę.
5. Maišyti miltais semdami miltais nuo kauburėlio kraštų iki centro. 6.
Masę rankomis suminkyti į vienalytę masę. 7. Suspauskite tešlą į
gniužulą, dėti į plastaminį maišą ir bent pusvalandį dėtį į šaldytuvą. 8.
Varškę pertrinti per sietelį, sudėti cukrų, vanilinį cukrų, įmušti kiaušinių
trynius ir supilti ištirpintą margariną ir suplakti iki vienalytes mases.
Baltymus suplakti iki standžių putų. 9. 1/4 tešlos atsidėti viršui, likusią
tešlą sutarkuoti. Pilti varškės masę, ir sutarkuoti likusią tešlą ant
viršaus. Kepti įkaitintoj porkaitėj 180 laips. apie 70 min.



Desertai Pyragai

Meduolinis pyragas su cinamono ir sviesto
glaistu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 113 g
miltai 235 g
rudas cukrus 125 ml
kiaušinis 1 vnt.
auksinio sirupo arba medaus 80 ml
pienas 160 ml
sodos 1 arbat. šaukštel.
imbiero malto 1 arbat. šaukštel.
cinamono 1 arbat. šaukštel.
malto muskato 1 arbat. šaukštel.
margarinas 4 valg. šaukšt.
pienas 3 valg. šaukšt.
rudo cukraus 125 ml
auksinio sirupo 1 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Dubenyje sumaišykite miltus, sodą, prieskonius, druską; padėkite į šalį.
Mikseriu iki purumo suplakite margariną, cukrų, kiaušinį, auksinį sirupą.
Suberkite pusę sausų produktų ir pusę kiekio pieno, gerai išmaišykite.
Berkite likusį miltų mišinį ir pieną, masę plakite tol, kol taps vienalytė ir
tiršta. Išklokite kepimo popieriumi 20 cm apvalią kepimo formą ir
sukrėskite į ją tešlą. Kepkite įkaitintoje iki 180ºC orkaitėje 40-45
minutes arba kol įkišus metalinį iešmelį į pyrago centrą, jis liks švarus.
Atvėsinkite ant grotelių. Glaistui paruošti, supilkite pieną ir įdėkite
vieną šaukštą margarino į nedidelį puodelį pastatytą ant silpnos ugnies,
maišykite, kol margarinas išsilydys. Berkite cukrų, auksinį sirupą,
cinamoną ir druską, maišykite, kol ištirps. Padidinkite ugnį iki vidutinės
ir leiskite mišiniui nesmarkiai užvirti. Virkite 8 minutes, nuolat
pamaišydami. Baigus virti, glaistą šiek tiek atvėsinkite. Sudėkite likusį
margariną ir išplakite su mikseriu, kol glaistas taps vienalytis ir
kreminės konsistencijos.Paskleiskite glaistą ant atvėsusio pyrago
viršaus ir tiekite.



Desertai Pyragai

Pyragas su kremu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 20 g
miltai 125 g
cukrus 125 g
druska 1 žiups.
kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
kiaušiniai 5 vnt.
citrinos sulys 0.5 vnt.
Kremui reikės:grietinės 300 g
Pieno 50 ml
Vanilinio cukraus 1 pakelis
Želatinos 2 valg. šaukšt.
Cukraus 1 stikl.

Paruošimas:
Nuo trynių atskirtus kiaušinių baltymus plakti su citrinos sultimis,
žiupsneliu druskos ir puse cukraus kiekio iki standžių putų. Likusį cukrų
išplakti su kiaušinių tryniais ir žiupsneliu druskos, įtarkuokite citrinos
žievelės ir plakite iki masė padidės dvigubai, o cukrus visiškai ištirps. Į
trynių masę įmaišyti porą šauktų baltymų masės ir supilti persijotus
miltus su kepimo milteliais. Viską gerai išmaišius, sudėti likusius
baltymus ir atsargiai dar kartą viską išmaišyti. Margarinu ištepti
kepimo formą ir atsargiai supilti tešlą. Kepti iki 180 laipsnių įkaitintoje
orkaitėje 30-35 min. Jokiu būdu nevarstykite durelių.Atvėsusį perpjauti
į lygias dalis ir tepti kremu: kremui želatiną išbrinkinkite piene, po to
pakaitinkite ant ugnies, kad želatina ištirptų. Atšaldytą grietinę
išplakite su cukrumi, vaniliniu cukrumi , citrinos sultimis ir galiausiai
pilkite atvėsusią ištirpintą želatiną. Kremu sutepkite kepinį, viršų taip
pat aptepkite kremu ir papuoškite turimais vaisiais, smulkintais
riešutais ar tuo, kuo norite. Kelioms valandoms padėkite į šaldytuvą.



Desertai Pyragai

Sluoksniuotos tešlos pyragas su serbentų įdaru

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 375 g
Miltų 500 g
Druskos 2 arbat. šaukštel.
Vandens(šalto) 250 ml
Įdarui reikės:raudonųjų serbentų 650 g
Sviesto 50 g
Kiaušinių tryniai 2 vnt.
Maltų džiuvėsėlių 50 g
Cukraus pudros 50 g

Paruošimas:
Ant silpnos ugnies ištirpinkite apie 50 g margarino. Į dubenį persijokite
miltus. Padarykite duobutę ir į ją suberkite druską, supilkite vandenį
bei atvėsusį ištirpintą margariną Vilnius. Išminkykite tešlą,
suformuokite rutulį ir jo viršuje peiliu įpjaukite kryžių. Likusią
margarino dalį dėkite tarp dviejų kepimo popieriaus lakštų ir
iškočiokite iki 1cm storio, formuojant stačiakampį. Padėkite į šaldytuvą,
kad atvėstų. Tešlą padėkite ant miltais pabarstyto paviršiaus ir
atlenkus įpjautus kraštus, iškočiokite iki taps panašios formos kaip
keturlapis dobilas. Tešlos vidurį palikite kiek storesnį nei kraštai. Į
tešlos centrą dėkite atvėsusį margariną, užlankstykite jos kraštus, kad
visiškai jį paslėptų. Apverskite tešlą ir iškočiokite pailgą apie 7-8mm
storio stačiakampį. Jį sulankstykite į 3 lygias dalis, suvyniokite į plėvelę
ir padėkite į šaldytuvą 30 min. Atvėsusią tešlą dar kelis kartus
iškočiokite, sulankstykite ir atvėsinkite. Paruoškite įdarą: serbentus
sudėkite į puodą ir užpilkite šlakeliu vandens, keletą minučių pavirkite.
Tada išimkite, sutrinkite ir perkoškite. Į gautą masę įmuškite trynius,
dėkite sviestą, įberkite džiuvėsėlius ir dalį cukraus pudros. Viską gerai
išsukite. Tešlą padalykite į dvi dalis . Pirmąją dalį įklokite į pyrago
formą taip , kad tešlos kraštai kabėtų ant formos kraštų. Ant tešlos
sudėkite paruoštą pyrago įdarą ir tešlos kraštus užlenkite. Suvilgykite
juos ir tada uždėkite antrąjį tešlos gabalą. Pyrago viršų apibarstykite
cukraus pudra ir dėkite į iki 180 C įkaitintą orkaitę. Kepkite apie 40 min.
Skanaus!



Desertai Pyragai

Obuolių pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250 g
Miltai 400 g
Cukrus 100 g
Grietinė 2 valg. šaukšt.
Kiaušiniai 2 vnt.
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Obuoliai 2 kg
Obuolių masei: citrinų skonio želė 40 g
Apelsinų skonio želė 40 g
Riešutų masei: graikiniai riešutai 200 g
Cukrus 120 g
Medus 3 valg. šaukšt.
Pienas 2 valg. šaukšt.
Sviestas 80 g

Paruošimas:
Miltus sumaišome su kepimo milteliais ir cukrumi, sudedame minkštą
gabaliukais supjaustytą margariną, šakute paskirstome jį tarp miltų.
Įmušame kiaušinius, įdedame grietinės. Užminkome vientisą tešlą ir
padaliname į tris lygias dalis. Kiekvieną dalį iškočiojame į 22 x 29 cm
dydžio lakštą ir kepame iki 180ºC įkaitintoje orkaitėje apie 15 min., kol
gražiai apskrus. Ataušiname. Obuolius nulupame, sutarkuojame
burokine tarka, sudedame į puodą ir kaitiname uždengus apie 10 min.,
kol suminkštės. Suberiame želė miltelius ir gerai išmaišome. Šiek tiek
ataušiname. Riešutus paskrudiname ir susmulkiname. Cukrų, medų,
pieną ir sviestą sumaišome nedideliame puode ir kaitiname iki
užvirimo. Įmaišome riešutus, truputį dar pakaitiname. Ataušiname. Ant
vieno tešlos lakšto dedame pusę obuolių įdaro ir paskleidžiame lygiu
sluoksniu. Dedame antrą tešlos lakštą, tuomet paskleidžiame likusį
obuolių įdarą ir uždedame paskutinį tešlos lakštą. Ant viršaus lygiai
paskleidžiame riešutų masę. Pyragą paliekame šaltai, kad sustingtų
obuolių įdaras. Skanaus!



Desertai Pyragai

Obuolių pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
kiaušiniai 5 vnt.
cukrus 125 g
miltai 125 g
citrina 1 vnt.
kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
druska 1 žiups.
Obuoliai 5 vnt.
cinamonas 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Kiaušinio trynius atskirkite nuo baltymu. Supilkite i baltymus
išspaustas citrinos sultis, šiek tiek paplakite, po truputi suberkite puse
cukraus kiekio ir išplakite iki standžiu putu. Kiaušiniu trynius su likusiu
cukrumi, žiupsneliu druskos ir nutarkuotomis citrinu žievelemis plakite
apie 8 minutes, iki cukrus visiškai ištirps, o mase kelis kartus padides.
Tada šiek tiek baltymu mases sumaišykite su tryniais, po šaukšta
isijokite miltus, kepimo miltelius, imaišykite likusius baltymus. Isijokite
miltus, kepimo miltelius ir imaišykite likusius baltymus. Obuolius
nulupkite ir supjaustykite gabaleliais. Įmaišykite atsargiai į tešlą. Tešla
labai atsargiai kreskite i margarinu patepta kepimo forma. Viršų
pabarstykite cinamonu. Dekite kepti i iki 180°C ikaitinta orkaite ir
kepkite apie 35 min. Jokiu budu nevarstykite dureliu!



Desertai Pyragai

Biskvitas su džemu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 20 g
miltai 125 g
cukrus 125 g
druska 1 žiups.
kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
kiaušiniai 5 vnt.
citrinos sulys 0.5 vnt.
abrikosų džemo 1 stikl.
kokoso držlių 100 g

Paruošimas:
Nuo trynių atskirtus kiaušinių baltymus plakti su citrinos sultimis,
žiupsneliu druskos ir puse cukraus kiekio iki standžių putų. Likusį cukrų
išplakti su kiaušinių tryniais ir žiupsneliu druskos, įtarkuokite citrinos
žievelės ir plakite iki masė padidės dvigubai, o cukrus visiškai ištirps. Į
trynių masę įmaišyti porą šauktų baltymų masės ir supilti persijotus
miltus su kepimo milteliais. Viską gerai išmaišius, sudėti likusius
baltymus ir atsargiai dar kartą viską išmaišyti. Margarinu ištepti
kepimo formą ir atsargiai supilti tešlą. Kepti iki 180 laipsnių įkaitintoje
orkaitėje 30-35 min. Jokiu būdu nevarstykite durelių. Iškepusį ir
atvėsusį biskvitą perpjaukite į kelias dalis ir pertepkite abrikosų džemu,
viršų taip pat aptepkite džemu ir pabarstykite kokosų drožlėmis.



Desertai Pyragai

Meduolinė eglutė

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Medus 200 g
cukrus 250 g
Kiaušiniai 2 vnt.
Miltai 600 g
Kepimo milytelių, prieskoniai meduoliams 1 arbat. šaukštel.
Kepinių margarinas,pienas,kakava, cukrus 3 valg. šaukšt.
Kiaušinio baltymai 2 vnt.
cukraus pudra 10 valg. šaukšt.
citrinos rūgštis 0.5 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Į indą sudedamas kepinių margarinas ,cukrus ir medus, tuomet
šildomas ir tirpinamas karšto vandens inde kol dalis cukraus ištirps.
Miltus reikia sumaišyti su kepimo milteliais ir prieskoniais. Pusė miltų
suberiama į ištirpusio sviesto su medumi ir cukrumi masę. Dedami
kiaušiniai ir suberiama likusi miltų dalis. Tešla kočiojama 3 mm storio,
išpjaunamos skirtingų dydžių žvaigždės ir kepama 180 laipsnių
orkaitėje apie 15 min. Tada gaminame šokoladinį glajų: šokoladą
išlydyti su kepinių margarinu suberti cukrų, supilti pieną ir kakavą ir
keletą minučių pavirti. Gaminame baltąjį glajų: kiaušinio baltymus
gerai iki putų išplakti mikseriu, sudėti cukraus pudrą, gerai gerai
išplakti ir įdėti rūgštelę bei vėl gerai išplakti. Belieka sulipdyti eglutę.
Pradedama nuo didžiausios iškeptos žvaigždės formos. Ją patepus
šokoladiniu glajumi ant jos dedama atitinkamai mažesnė forma ir taip
iki pat mažiausios, kol gausis eglutės forma. Papuošiam eglutę baltuojų
glajumi ir palaukiame kol išdžius.



Desertai Pyragai

Obuoliu pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 20 g
miltai 125 g
cukrus 125 g
kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
kiausiniai 5 g
druska 0.5 arbat. šaukštel.
citrinos sultys 0.5 vnt.
obuoliai 3 vnt.

Paruošimas:
Nuo trynių atskirtus kiaušinių baltymus plakti su citrinos sultimis,
žiupsneliu druskos ir puse cukraus kiekio iki standžių putų. Likusį cukrų
išplakti su kiaušinių tryniais ir žiupsneliu cukraus iki masė padidės
dvigubai, o cukrus visiškai ištirps. Į trynių masę įmaišyti porą šauktų
baltymų masės ir supilti persijotus miltus su kepimo milteliais. Viską
gerai išmaišius, sudėti likusius baltymus ir atsargiai dar kartą viską
išmaišyti. Skarda istepame margarinu ir sudedame pjaustytus obuolius,
pabarstome cukrumi ir cinamonu. Supilame ant ju tesla ir dedame i
orkaite. Kepti iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje 30-35 min.



Desertai Pyragai

Vyniotinis su varške

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 20 g
kiaušiniai 2 vnt.
cukrus 60 g
miltai 60 g
citrina 0.5 vnt.
kepimo milteliai 0.5 arbat. šaukštel.
druska 0.5 žiups.
liesa varškė 100 g
uogos 1 saujelė

Paruošimas:
Padarykite tešlą vadovaujantis 8 pamoka. Tešla supilti į stačiakampe
kepimo formą išklota kepimo popieriumi. Kol tešla kepa su virtuviniu
kombainu (blenderiu ar kaip tik sugalvojate) išsukate vientisą masę iš
varškės ir norimų uogų. Kai biskvitas iškeps išimkite, nestoru sluoksniu
užtepkite gautos varškės masės ir susikite, tai turite daryti greitai, kol
biskvitas dar šiltas (jei jis atšals pradės lūžinėti). Vyniotinį susukite į
maistine plėvele ir palikite šaldytuve 2-3 val. Skanaus



Desertai Pyragai

Nesaldus pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
miltai 200 g
cukrus 50 g
kiaušinis (labai mažas) 1 vnt.
druska 0.5 žiups.
grietinė 1 valg. šaukšt.
fermentinis sūris 200 g
vištienos krūtinėlė 150 g
brokoliai 200 g
kiaušiniai 2 vnt.
pienas 120 ml

Paruošimas:
Pasidarykite tešlą pagal kapotos tešlos receptą. Brokolius apvirkite
pasūdytame vandenyje. Vištienos krūtinėlę supjaustykite juostelėmis,
apibarstykite norimai prieskoniais ir apkepkite. Sutarkuokite fermentini
sūrį. Maždaug 20 cm skersmens kepimo indą išklokite kepimo
popieriumi. Tešla iškočiokite taip, kad ji padengtų kepimo indo dugną ir
sieneles. Šaukštu sumaišykite vištienos krūtinėlę, brokolius ir dalį
fermentinio sūrio, viską sudėkite ir tešla išklotą kepimo indą. Viršų
apibarstykite likusiu fermentiniu sūriu. Išplakite kiaušinį kartu su pienu,
įberkite mėgstamų prieskonių ir gautą mišinį užpilkite ant pyrago įdaro.
Kepkite maždaug iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 30-40 min.
Skanaus



Desertai Pyragai

Šveicariškas riešutų pyragas

Ingredientai:
miltų 350 g
cukraus 200 g
atšaldyto margarino VILNIUS kepiniams 250 g
kiaušinio 1 vnt
druskos 1 žiups.
riešutų (graikinių, lazdyno ir migdolų) 300 g
cukraus 200 g
plakamos grietinėlės 100 g
medaus 3 v.š

Paruošimas:
Miltus suberiame į didelį platų dubenį ir sudedame gabaliukais
sukapotą margariną. Ant viršaus suberiame 200 g cukraus, žiupsnelį
druskos, į vidurį įmušame kiaušinį. Viską kapojame dideliu plačiu peiliu,
paskui greitai rankomis suminkome kietą trapią tešlą.
Tešlą suvyniojame į plėvelę ir maždaug valandai padedame šaltai.
Sukapojame riešutus. Keptuvėje ant vidutinės ugnies iki gelsvumo
apgruzdiname cukrų, suberiame susmulkintus riešutus ir dar truputį
pakepiname. Tada supilame grietinėlę ir medų. Mišinį užviriname.
Masei užvirus keptuvę greitai nukeliame nuo ugnies ir mišinį
ataušiname.
Orkaitę įkaitiname iki 180° C. Kepimo skardą išklojame folija.
Ant plonai miltais pabarstytos lentos iškočiojame 3-4 mm storio trapios
tešlos lakštą, iš kurio išpjauname 30 cm skersmens skritulį. Juo
išklojame paruoštą kepimo skardą . Ant tešlos iškrečiame riešutų
mišinį ir kiek jį palyginame mentele ar šaukštu.
Pyragą šauname į karštą orkaitę ir kepame maždaug 35 - 40 min.
Iškepęs ir ataušintas pyragas gerai suvyniojamas ir laikomas kelias
dienas, kol įgauną tikrąjį savo skonį.



Desertai Pyragai

Džiovintų vaisių pyragas

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
cukraus 200 g
kiaušinių 4 vnt
kepimo miltelių 0,5 a.š
citrinos sulčių
miltų 2 stikl.
įvairių džiovintų vaisių 1200 g
migdolų 100 g
citrinos žievelių
brendžio
cinamono

Paruošimas:
Susmulkinkite džiovintus vaisius, migdolus ir užpilkite brendžiu. Palikite
per naktį. Minkštą margariną išplakite su cukrumi. Vis plakant po viena
įmuškite kiaušinius, supilkite citrinos sultis, žieveles, suberkite
cinamoną ir miltus, sumaišytus su kepimo milteliais. Visą šią masę
užpilkite ant smulkintų džiovintų vaisių ir gerai išmaišykite. Kepimo
formą išklokite kepimo popieriumi. Tešlą supilkite į paruoštas formą ir
kepkite 2 valandas 140 laipsnių orkaitėje. Iš šios normos gavosi du
pyragai.



Desertai Pyragai

Brandinamas kalėdinis džiovintų vaisių pyragas

Ingredientai:
įvairių džiovintų vaisių 600 g
margarino VILNIUS kepiniams 120 g
rudo cukraus 75 g
druskos 1 žiupsn
dideli kiaušiniai 2 vnt
miltų 170 g
kepimo miltelių 1 a.š
meduolių prieksonių 1/3 a.š
apelsino nutarkuota žievelė ir sultys 0,5 vnt
citrinos nutarkuota žievelė ir pusė sulčių 1 vnt
riešutų 150 g
brendžio arba romo 170 ml

Paruošimas:
Džiovintus vaisius nuplauti ir kiek įmanoma nusausinti, leisti
nusivarvėti. Susmulkinti visus maždaug kaip razinos dydžio. Juos užpilti
pasirinktu alkoholiu, uždengti ir palaikyti pusdienį ar per naktį, kad
alkoholis susigertų į vaisius. Kokį kartą nepakenktų juos permaišyti. Jei
dėsite riešutus, juos irgi pasmulkinkite peiliu.
Minkštą margariną (kurį laiką turi pastovėti kambario temperatūroje)
išsukti su cukrumi. Įmušti po vieną kiaušinius, po kiekvieno paplakant
apie 1 min. Tada sudėti nutarkuotas žieveles ir supilti išspaustas sultis,
išmaišyti.
Miltus sumaišyti su kepimo milteliais ir įsijoti į pyrago tešlą, vėl gerai
išmaišyti. Tada įmaišyti visus vaisius ir riešutus.
Orkaitę įkaitinti iki 160 C. Kepimo formą iškloti kepimo popieriumi,
sukrėsti pyrago tešlą. Kepti maždaug 1,5 val, kol gražiai paruduos (jei
labai greitai kepa viršus, tada pridengti folija). Galima patikrinti
mediniu pagaliuku, jei jis neapsivėlęs tešla, pyragas iškepęs.
Iškeptą pyragą visiškai atvėsinti. Po to išimti iš formos, nuimti kepimo
popierių, padėti ant grotelių, kad susikondensavusi drėgmė išdžiūtų.
Pyragą suvynioti į folija, įdėti į maišelį ir padėti į spintelę, kur per daug
nekliūtų už akių. Sakoma, kad pyragas gali taip išsilaikyti net iki dviejų
mėnesių, optimalu - apie mėnesį. Per tą laiką turi atsiskleisti skoniai,
vaisiai į pyragą išleis savo sultis, pyragas taps drėgnesnis. Kas savaitę
galima šiek tiek sulaistyti brendžiu, susigėrus alkoholiui, vėl suvynioti į
folija ir padėti toliau brandintis. Nebelaistyti likus savaitei iki valgymo.



Desertai Pyragai

Karališkas riešutų pyragas

Ingredientai:
Vilniaus margarino kepiniams 200 g
miltų 200 g
cukraus 150 g
kiaušinių 2 vnt
vanilinio cukraus
sodos arba kepimo miltelių 1 a.š
įvairių riešutų mišinio 200 g
džiovintų spanguolių 200 g
kondensuoto saldinto pieno 1 skard.

Paruošimas:
Margariną ir miltus sutrinti iki trupinių, atskirai išplakti kiaušinius su
cukrumi ir vaniliniu cukrumi.
Į kiaušinių plakinį supilti nugesintą sodą arba kepimo miltelius.
Kiaušinių plakinį supilti į margarino ir miltų trupinius, užminkyti tešlą.
Tešlą susukti į maistinę plėvelę ir valandai dėti į šaldytuvą atšalti.
Formavimas:
Apvalią tortų kepimo formą iškloti kepimo popieriumi, dėti tešlą ir ją
iškloti taip, kad susiformuotų dugnas ir šonai (turi gautis kaip šulinėlis),
sudėti pasiruoštą įdarą. Kepti 180-200 laipsnių temperatūroje apie
45min!



Desertai Pyragai

Pachlava

Ingredientai:
miltų 3,5 stikl
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
grietinės 1 stikl
kiaušinių 3 vnt
mielių 20 g
graikinių riešutų 600-800 g
cukraus 600 g
maltos kalendros 3 v. š
maltų gvazdikėlių 1 v. š
medaus
Kiaušino 1 vnt
šafrano

Paruošimas:
Tešla minkoma įprastai: miltai sumaišomi su išlydytu margarinu.
Kiaušiniai išplakami su plakikliu, supilamos mielės. Tešla kildinama, kol
iškyla. Iš jos suformuojama dvylika kiaušinukų. Iš jų kočiojama dvylika
paplotėlių. Jie turi būti tokie ploni ir permatomi, tarsi popieriaus lapas.
Patariama įsigyti 25x15 centimetrų matmenų medinę lentelę, kuri taps
forma paplotėliui.
Kiekvieną paplotėlį aptepti lydytu sviestu. Iš pradžių aptepama viena
pusė, lakštas užvyniojamas ant kočėlo, guldomas į skardą, o tada
apliejama antra pusė. Maždaug dviejų centimetrų sluoksniu uždėti
maltų riešutų (tinkamai susmulkinti riešutai neturi virsti miltais, bet ir
nebūti per daug rupūs), cukraus, prieskonių mišinį.
Įdaru sluoksniuojama visi dvylika sluoksnių. Gautas pyragas
supjaustomas rombais, į kiekvieną gabalėlį įspaudžiama po migdolo
riešutą. Viršus aptepamas kiaušinio trynio ir šafrano plakiniu. Pyragas
kepamas 180 laipsnių karščio orkaitėje. Iškepa greitai. Tinkamai
iškeptas pyragas būna išsipūtęs ir drėgnas.
Prieš baigiant kepti, pyragą reikia aptepti medaus ir
margarino(santykiu 1:3) lydiniu. Jei medaus imamas 1 šaukštas, tai
margarino - 3. Šia mase aplieti kepinio viršų ir kepti dar maždaug 8
minutes. Medus ir sviestas įsiskverbia į kepinį ir suteikia gražų blizgesį.
Mėgaukitės!
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Riešutų pyragas

Ingredientai:
miltų 350 g
cukraus 180 g
margarino VILNIUS kepiniams 250 g
kiaušinio 1 vnt
riešutų 600 g
cukraus 400 g
riebios grietinėlės 200 g
medaus 6 v.š

Paruošimas:
Miltus suberiame į dubenį ir sudedame gabaliukais supjaustytą
margariną. Suberiame cukrų, įmušame kiaušinį. Ir viską suminkome.
Tešlą suvyniojame į plėvelę ir dedame į šaldytuvą.
Keptuvėje ant vidutinės ugnies iki gelsvumo skrudiname cukrų,
suberiame riešutus ir pakepiname. Tada supilame grietinėlę, medų ir
užviriname. Masei užvirus keptuvę nukeliame nuo ugnies ir
ataušiname.
Orkaitę įkaitiname iki 180° C. Kepimo formą išklojame kepimo
popieriumi. Iškočiojame tešlą ir dedame į formą. Ant tešlos iškrečiame
riešutų mišinį išlyginame. Dedame į orkaitę.
Pyragą kepame maždaug 35 - 40 min.



Desertai Pyragai

Kalėdinis varškės pyragas

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
cukraus 200 ml
kiaušinių 3 vnt
miltų 240 ml
varškės 400 g
vanilinio cukraus 2 a.š
cinamono 1 a.š

Paruošimas:
Pagaminkite trupininę tešlą: margariną sutarkuokite ir sumaišykite su
puse stiklinės cukraus bei miltais. Pirštais viską gerai sutrinkite, kol
gausite į šlapią smėlį panašius trupinius. Paruoškite įdarą: varškę gerai
išmaišykite su likusia puse stiklinės cukraus, vaniliniu cukrumi bei
kiaušiniais. Į kepimo formą sudėkite pusę tešlos, tada per vidurį -
varškės įdarą, o ant viršaus - likusią dalį tešlos. Kepkite 200 °C
orkaitėje apie 1 valandą. Iškepus pabarstykite cinamono ir cukraus
mišiniu.
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Kalėdinis obuolių pyragas

Ingredientai:
obuolių 4-5 vnt
margarino VILNIUS kepiniams 140 g
cukraus 120 g
vanilinio cukraus 2 a.š
kiaušinių 2 vnt
miltų 190 g
kepimo miltelių 1,5 a.š
cinamono 2 a.š

Paruošimas:
Į dubenį įmušti kiaušinius, suberti cukrų ir išplakti iki purumo, suberti
vanilinį cukrų , supilti išlydytą margariną, viską permaišyti. Sumaišyti
miltus su kepimo milteliais ir persijotus suberti į indą, viską gerai
išmaišyti iki vientisos masės. Tešlą supilti į kepimo popieriumi išklotą
skardelę arba į silikoninį indą.
Obuolius nusilupti, perpjauti į 4 dalis išimti sėklides, supjaustyti
riekelėmis ir sudėlioti gausiai ant viršaus.
Cukrų sumaišyti su cinamonu ir apibarstyti pyrago paviršių.
Orkaitę įkaitinti iki 180 °C ir kepti ~30 min. kol gražiai pakils, o
įsmeigus į pyrago vidurį medinį pagaliuką, jis liks sausas.
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Tinginių Napaleonas

Ingredientai:
sluoksniuotos bemielės tešlos 500 g
margarino Vilnius kepiniams 200 g
indelis saldinto kondensuoto pieno 380 g
vanilinio cukraus 1 a.š
brendžio 1 v. š

Paruošimas:
Gaminimas:
Sluoksniuotos bemielės tešlos lakštelius supjaustyti 1 cm pločio
juostelėmis išilgai, kepti orkaitėje, įkaitintoje iki 200-220 laipsnių
karščio iki dailiai apskrus. Atvėsinti.
Saujelę iškeptų juostelių atidėti į šoną papuošimui.

Kremas:
Inde išsukti iki purumo minkštą margariną, supilti kondensuotą saldintą
pieną- vėl išsukti iki vientisos masės, įpilti vanilinio cukraus ir brendžio
- išmaišyti.

Vyniotinio lipdymas:
Kremo šiek tiek paskleisti ant maistinės plėvelės, sudėti juosteles ant
paskleisto kremo viršaus, vėl užtepti kremą, ant viršaus dar vienas
sluoksnis juostelių, vėl kremas, ir vėl juostelės, užbaigti kremo
sluoksniu ir visą tą juostelių/kremo krūvą susukti į ritinį ir tvirtai
suspausti viską į cilindro formos ritinuką.
Palikti šaldytuve nakčiai.
Po nakties išvynioti iš maistinės plėvelės, ir aplipinti likusių tešlos
juostelių trupiniais vis prispaudžiant delnu. Skanaus!
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Obuolių pyragas su varške

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 180 g
varškės 500 g
miltų 2 puod
kiaušinių 3 vnt
obuolių 9 vnt
cukraus pagal sk
cinamono žiups

Paruošimas:
Nulupti obuolius, išimti sėklytes.
Pasiruošti varškę - įmušti kiaušinius, suplakti su maždaug 10 v.š.
cukraus, įdėti varškę, gerai išplakti.
Gaminame tešlą: margariną susmulkinti ir sudėti į miltus, trinti tarp
pirštų, kol gausis purūs trupiniai. Berti cukraus pagal skonį (neturi būti
labai saldu).
Trupinius padalinti į dvi krūveles: šiek tiek didesnę krūvelę suberti į
kepimo formos dugną ir tolygiai paskirstyti, ant viršaus supilti varškę.
Ant varškės supjaustyti plonomis skiltelėmis obuolius (galima ir
tarkuoti). Apibarstyti obuolius cinamonu ir trupučiu cukraus, įberti
nemažai cinamono.
Pyrago viršų užberti plonu sluoksniu likusios tešlos.
Orkaitę įkaitinti iki 180 laipsnių ir kepti pyragą apie 1 val .
Skanaus!
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Kalėdinis ežiukas

Ingredientai:
dirbtinio medaus 100 g
cukraus 100 g
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
kiaušinio 1 vnt
cinamono, gvazdikėlių (ar prieskonių mišinio meduoliams)
gesintos sodos 1 a.š
miltų 450-500 g
kiaušinio baltymo 1 vnt
cukraus pudros 150 g
citrinos rugštelės pagal skonį

Paruošimas:
Ant garų puodo ištirpiname medų, cukrų, margariną. Sudedame
paplaktą kiaušinį, prieskonius ir
viską gerai išmaišome. Supilame nugesintą sodą, vėl išmaišome.
Dedame miltus ir minkome minkštą tešlą.
Formuojame grybukus, avietes, kaštonus ir visas kitas formeles,kurias
dėsite ant ežiuko, taip pat pasidarome ežiuko pagrindą bei sausainius
širdelės formos- iš jų bus gaminami ežiuko spygliai.
Kepame apie 180 C temperatūroje apie 10 min.
Kepimo laikas priklauso nuo suformuotų kepinių dydžio.
Dubenelyje viską gerai išsukame, masė neturi būti labai skysta, nes
nelaikys formos, jei per skysta - pridedame pūdros, bei norimos
spalvos maistinių dažų ir dažome pagal fantaziją.
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Varškės spurgos

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 0 g
Varškė (pusiau riebi) 500 arbat. šaukštel.
Kvietiniai miltai 5 valg. šaukšt.
Kiaušiniai 2-3 vnt.
Cukrus 4 valg. šaukšt.
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Vanilinis cukrus žiups.
Cukraus pudra 100 g
Aliejus 1 l

Paruošimas:
Išplakame kiaušinius su cukrumi ir dedame varškę, kepimo miltelius,
vanilinį cukrų ir miltus. Tešla gerai išminkoma. Daromi maži kukuliai
arba riestainiai. Verdama įkaitintuose riebaluose. Išgriebtos spurgos
apibarstomos miltiniu cukrumi. Skanaus.

Recepto istorija:
Šį receptą gavau iš draugės.
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Pyragėliai Rudenėlis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Miltai 160 g
Cukraus pudra 150 g
Kiaušiniai 4 vnt.
Druska truputis
Vanilinis cukrus 6 g
Apelsinas (žievelė, sultys) 30 g
Maskarponės sūris 200 g
Želatina 10 g
Spanguolės 100 g
Obuoliai 2 vnt.
Citrinos rūgštis 1 g
Grietinė 100 g
Pienas 50 g
Vanduo 100 g
Šokoladas 50 g
Aliejus kepimui 200 g
Romas 10 g

Paruošimas:
Margariną VILNIUS kepiniams suminkštinti trinant. Į margariną įdėti 50
g. cukraus pudros, 3 g. vanilinio cukraus, truputį druskos. Viską
plakame iki vienalytės purios masės, įmušant 3 kiaušinius, įpilant 30 g.
apelsinų sulčių, bei suberiant sutarkuotą apelsino žievelę. Gerai
išplakame šią masę ir ją dedame 110 g. miltų ir greitai užminkome
tešlą. Tešla turi būti vienalytė, joje neturi matytis riebalų ar miltų
gumulėlių. Paruoštą tešlą dedame 30 min. į šaldytuvą. Paruoštoje
skardoje konditerinio maišelio pagalba formuojame 6-7 cm. paplotėlius.
Kepame 240 laipsnių temperatūroje. Obuolius nulupame, supjaustome
grežinėliais, išimame sėklynus. 50 g. pieno ir 1 kiaušinį, išplakame,
įpilame 10 g. romo, sudedame likusius 50 g. miltų ir gerai (nepaliekant
gumulėlių) išplakame. Įkaitiname aliejuje, obuolius pamirkome tešloje
ir kepame. Iškepusius obuolius nusausiname servetėle. 200 g.
maskarponės sūrio, 100 g. grietinės, 3 g. cukraus, 1 g. citrinos
rūgštelės plakame kol gaunasi kremas. 10 g. želatinos išbrinkiname
100 g. virintame šaltame vandenyje. Spanguoles išsunkiame. Ištirpintą
želatiną supilame į spanguolių sultis. Imame paplotėlį, padengiame
kremu, uždedame keptą obuolį ir jį taip pat užtepame kremu, vėl
dedame obuolį jį papuošiame kremu ir žele. Į lėkštę pilame žele ant jos
statome pyragaitį. Lėkštę ir pyragaitį papuošiame šokoladu.

Recepto istorija:
Šis kepinys ypatingas tuo, kad juo mėgstu palepinti sau brangius
žmones niūriais rudens ar žiemos vakarais. Šis pyragaitis
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nepakartojamas savo skoniu ir tirpsta burnoje...



Desertai Pyragėliai

Dieviški Močiutės eklerai šiuolaikiškai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Vanduo 1 stikl.
Miltai 1 stikl.
Kiaušiniai 4 vnt.
Cukraus milteliai 100 g
Rududu 50 g
Avietės 100 g

Paruošimas:
Puode užverdame vandenį ir jame ištirpdome margariną VILNIUS
kepiniams, suberiame cukraus miltelius ir išmaišome. Nuolat
bemaišant įberiame miltus. Kaitinam tol, kol tešla pasidaro gelsvos
spalvos ir "atšoka" nuo puodo. Tada atvėsiname tešlą ir įmušame po
vieną kiaušinį. Paruošta tešla turi būti rūgščios grietinės tirštumo.
Skardą išklojame sviestiniu popieriumi ir ant jo specialiu švirkštu
išspaudžiame norimos formos plikytus pyragaičius. Kepame gana
aukštoje (200 - 250 laipsnių) temperatūroje apie 15 - 20 min.
Iškepusius atvėsiname. Įpjauname kiekvieną eklerą ir į jį įšvirkščiame
šiek tiek "Rududu" išmaišytu su margarinu ir paskaniname avietėmis.
Tad skanaus!

Recepto istorija:
Mano Močiutė, kuri yra nuostabi gamintoja, visada paruošia kažką
gardaus. Vieną kartą, man svečiuojantis pas ją, Močiutė iškepė eklerų:
traškių, bet kartu ir minkštų, kvepiančių ir labai išsipūtusių. Aš pati
sugalvojau kaip juos galėčiau patobulinti. Šaldytuve radau indelį
"Rududu", margarino, o iš sodo parsinešusi keletą saujų aviečių,
ėmiausi darbo. Ir pasirodo, tai buvo puikus sumanymas. Šiuo patiekalu
stebinu savo artimuosius ne per šventes, o sekmadieniais, taip ta
diena tada tampa maža švente.
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Spurgos

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 4 valg. šaukšt.
Miltai 400 g
Pienas 2 stikl.
Kiaušiniai 2 vnt.
Mielės 30 g
Cukraus pudra 30 g
Druska pagal skonį
Cukrus 50 g
Varškė 50 g

Paruošimas:
Į pusę stiklinės pieno įberti truputį cukraus, sudėti mieles, viską
sumaišyti ir palikti, kad pakiltų. Po to supilti likusį pieną, miltus, su
cukrumi ištrintą kiaušinį ir išminkyti tešlą. Baigiant minkyti supilti
išlydytą margariną VILNIUS, sumaltą varškę, kvapus. Tešlą pridengti ir
palikti pakilti. Kepti riebaluose. Iškepusias apibarstyti cukraus pudra.

Recepto istorija:
Užgavienių vaikystės patiekalas.
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Aguoniukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 400 g
Varškės sūreliai 5 vnt.
Miltai 3 stikl.
Kiaušiniai 4 vnt.
Soda 1 žiups.
Cukrus 2 stikl.
Aguonos arbat. šaukštel.
Cinamonas arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Margariną VILNIUS kepiniams sutarkuoti ir sudėti su ištrintais varškės
sūreliais ir kiaušinių tryniais. Suberti sodą, miltus, išmaišyti ir išminkyti.
Keletą valandų palaikyti šaldytuve. Tada tešlą iškočioti, turėtų išeiti 3
lakštai. Suplakti kiaušinių baltymus su cukrumi. Jais gerai ištepti
iškočiotos tešlos lakštus, pabarstyti aguonomis, cinamonu. Lakštus
susukti, supjaustyti 2 cm. storio gabalėliais, kepti vidutinio karšumo
orkaitėje.

Recepto istorija:
Šiuos aguonėlius kepdavo dar mano prosenelė. Vėliau receptą perėmė
senelė. Nors mano motina nemėgo gaminti, vis tiek šio patiekalo mane
išmokė. O aš perdaviau jį savo vaikams. Tikiuosi, kad šis receptas dar
daug kartų bus perduodamas.
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Krepšeliai su karameliuotais obuoliais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 120 g
Cukrus 2 valg. šaukšt.
Grietinės 1 valg. šaukšt.
Kaiušinis 1 vnt.
Miltų 250-400 g
Įdarui: obuoliai 2 vnt.
cukraus 4 -5 valg. šaukšt.
cinamono 0,5 arbat. šaukštel.

Paruošimas:

Į miltus įdėkite tarkuotą margariną VILNIUS, cukrų, grietinę ir įmuškite
kiaušinį. Išminkykite. Jei tešla minkšta, įdėkite pusvalandžiui į
šaldytuvą. Tešlą išklokite į kepimo formeles, į vidų įdėkite įdarą.

Įdarą padarykite taip: nulupkite ir supjaustykite smulkiais gabaliukais
obuolius, juos sumaišykite su cukrumi ir cinamonu. Kepkite 20- 25 min.
180 laipsnių orkaitėje. Valgykite atvėsusius.

Recepto istorija:
Labai skanūs krepšeliai, iš senų laikų atėjęs receptas, įdarą galima dėti
kitokį. Mano šeima labai mėgsta šiuos krepšelius, draugai taip pat.
Siūlau ir Jums paragauti.
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Varškės spurgos spurgytės

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Varškė 3 pak.
Kiaušiniai 4 vnt.
Cukrus 100 g
Soda 1 arbat. šaukštel.
Miltai 350 g
Cukraus pudra arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Varškę, kiaušinius, cukrų išplakame. Sudedame sodą, miltus, druską.
Patepę rankas aliejumi, imame tešlą ir formuojame rutuliukus. Juos
verdame riebaluose, išgriebę apvoliojame cukraus pudroje.

Recepto istorija:
Dar atsimenu iš vaikystės kaip senelė gamindavo. Dabar dėl figūros
stengiuosi nepiktnaudžiauti šiuo gardėsiu, bet savo dukterėčiom
gaminu su malonumu.
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Sausainių, ledų ir uogų gardėsis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 75 g
Sausainiai 200 g
Mėgiamų ledų pagal skonį
Mėgiamų uogų pagal skonį

Paruošimas:
Sausainius sutrupinti, sumaišyti su lydytų margarinu VILNIUS
kepiniams, sudėti į kepimo formelę (-es) ir įkaitintoje iki 160 laipsnių
orkaitėje kepti 10 min. Išimti, pagardinti ledų rutuliais, uogomis,
papuošti ir ... mėgautis.

Recepto istorija:
Kai norisi kažko gardaus, tačiau laiko nėra daug, galima improvizuoti ir
pasigaminti štai tokį skanėstą.
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Neapolietiški medaus kamuoliukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
miltų 2,5 stikl.
druska 1/2 arbat. šaukštel.
kiaušinai 5 vnt.
kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
vynas saldus (į tešlą) 2 valg. šaukšt.
vynas saldus, geriausiai desertinis) 1/2 stikl.
medus 0,4 l
puošimui: apelsinų žievelių cukatos ir pūsti ryžiai) arbat. šaukštel.
cukrus 0,5 stikl.
aliejus kepimui 0,5 l

Paruošimas:
Miltus sumaišykite su kepimo milteliais, druska ir cukrumi. Kiaušinius
išplakite su ištirpintu margarinu VILNIUS, vynu (2 šaukštai). Viską
išmaišykite ir pusei valandos įdėkite į šaldytuvą. Vėliau formuokite
mažo graikiško riešuto rutuliukus ir kepkite įkaitintame aliejuje, kaip
spurgas. Atvėsinkite. tuomet vandens vonelėje kaitinkite medų
sumaišytą su vynu (0,5 stikl.). išmaišykite, kol burbulai iki puodo
viršaus pradės kilti, tuomet suberkite visus rutuliukus. Išmaišykite ir
palikite juos puode su medumi atvėsti, retkarčiais pamaišykite.
Suformuokite piramidę, ją papuoškite apelsinų žievelių cukatomis ir
pūstais ryžiais.

Recepto istorija:
Šis kepinys man kvepia Kalėdomis. Po kiekvienų Kalėdų gamindavome
cukatas - džiovintas apelsinų žieveles. Vaikai labai mėgsta spurgas, o
aš norėjau kažko įdomiau nei spurgos.
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Skruzdėlyno pyragaičiai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 70 g
kiausinis 1 vnt.
cukraus 100 g
pieno 4 arbat. šaukštel.
sodos 0,5 arbat. šaukštel.
miltu 250 g
riesutu 200 g
kremui;kondensuoto pieno 1 ind.
sviesto 200 g

Paruošimas:
Kiaušinį su cukrumi ištrinti, sudėti suminkštintą margariną VILNIUS,
pieną, sodą ir viską gerai išmaišyti. Suberti miltus, suminkyti tešlą ir
palaikyti šaldytuve 2 val. Atsaldytą tešlą sumalti mėsmale ir paskleidus
skardoje iškepti. Atšaldyti, susmulkinti. Trupinius sumaišyti su kremu.
Masę dėti į dubenį, formuojant kalnelį. Viršų apibarstyti aguonomis.
Padėti šaltai, kad sustingtų, ir.. skanaus !
Kremui: sviestą ištirpinu ir pakaitinu su kondensuotu pienu, įdedu
paskrudintų riešutų. Šį kartą formavau mažus skruzdėlynus ir juos
apvoliojau riešutuose, skanumėlis!

Recepto istorija:
Šis receptas atkeliavo iš senos močiutės knygos.Tai lengvai ir greitai
pagaminamas desertas, kuriuo galite nustebinti savo draugus ir
artimuosius. Pabandykit, tikrai nenusivilsite!!
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Obuolių pyragėliai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Kiaušiniai 4 vnt.
Cukrus 120 g
Obuoliai 3 vnt.
Miltai 500 g
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Cukraus pudra pagal skonį

Paruošimas:
Kiaušinius išplakti su cukrumi ir vaniliniu cukrumi, supilti išlydytą
margariną VILNIUS kepiniams ir miltus, persijotus su kepimo milteliais.
Į tešlą įmaišyti kubeliais pjaustytus obuolius. Šaukštu formuoti
rutulėlius ir kepti orkaitėje 15 min., 200 laipsnių temperatūroje.
Skanaus!

Recepto istorija:
Skanu, greitai ir daug :)
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Spurgelės

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 60 g
Miltai 150 g
Druska žiups.
Marmeladas 250 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Vanduo 1 stikl.

Paruošimas:
Į puodą supilti vandenį, sudėti margariną ir kaitinti, kol margarinas
ištirps, suberti druską ir užvirinti. Į verdantį vandenį suberti miltus ir
maišyti, kol susidaręs kietas tešlos gumulas lengvai atšoks nuo puodo
dugno. Nukelti puodą nuo ugnies, po vieną įmušti kiaušinius, kiekvieną
kartą gerai išmaišant. Puodelyje įkaitinti apie 1 l aliejaus. Iš plikytos
tešlos karštame aliejuje suvilgytu šaukštu formuoti spurgas, 5 min. jas
virti aliejuje. Išvirusias sudėti ant popierinės servetėlės, kad sugertų
aliejaus perteklių. Slyvų marmeladą į spurgas įšvirkšti konditeriniu
švirkštu. Spurgų viršų apibarstyti cukraus pudra, maltu cinamonu.

Recepto istorija:
šias spurgas kepdavo mano močiūtė, tai buvo vienas skaniausių
vaikystės valgių.



Desertai Pyragėliai

Spurgos

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 200 g
kiaušiniai 2 vnt
miltų 4 šaukštai
sodos 0,5 šaukštelio
cukraus 1,5 šaukšto
druskos 1 žiupsnelis
aliejaus 0,5 butelio

Paruošimas:
Kiaušinius, margariną, sodą, druską, cukrų dedame į gilią lėkštę ar
dubenį ir sumaišome. (Margariną sutriname).

Į gautą masę dedame miltus ir išmaišome.

Iškočiojame tešlą ir formuojame spurgas.

Spurgas verdame aliejuje.

Išvirusias spurgas pabarstome cukraus pudra.



Desertai Pyragėliai

Sufle

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 4 valg. šaukšt.
Kiaušiniai 3 vnt.
Miltai 4 valg. šaukšt.
Pienas 1 stikl.
Vanilinis cukrus 1 pak.
Druska žiups.
Miltinis cukrus 10 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Margariną VILNIUS kepiniams išlydyti puode, suberti miltus, maišyti ir
šildyti ant mažos ugnies. Nukelti nuo ugnies, praskiesti šaltu pienu,
suberti vanilinį cukrų, užvirinti ir toliau virti ant mažos ugnies nuolat
maišant, kol masė sutirštės. Suberti cukraus pudrą, maišant užvirinti,
nukelti nuo ugnies. Atskirti kiaušinių trynius nuo baltymų. Trynius
įmesti į ataušintą vanilinę masę ir gerai išmaišyti. Baltymus suplakti su
žiupsneliu druskos iki labai standžių putų. Jas atsargiai išmaišyti su
vaniline mase. Išteptą margarinu kepimo formą užpildyti mase iki
pusės. Tučtuojau įdėti į labai karštą orkaitę ir nepridengus kepti apie
20 min.

Recepto istorija:
Nuostabus mano močiutės švenčių receptas. Elegantiška ir skanu.



Desertai Pyragėliai

Spurgos su obuoliais

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 50 g
miltų 500 g
pieno 0,5 litro
obuolių 25 g
cukraus 100 g
kiaušiniai 2 vnt
vanilinio cukraus 1 šaukštelis
druskos 1 žiupsnelis
aliejaus 400 ml

Paruošimas:
Mieles ištriname su šaukšteliu cukraus, sumaišome su pašildytu pienu,
supilami su cukrumi išplakti kiaušiniai, druska, prieskoniai ir stambiai
sutarkuoti obuoliai.

Išminkius pastatoma šiltai, kad pakiltų.

Į įkaitintus riebalus dedami tešlos rutuliukai.

Išverdame iš abiejų pusių.

Išgriebtas spurgas pabarstome cukrumi.

Skanaus :)



Desertai Pyragėliai

Spurgos pavakariams

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 50 g
miltų 1 kg
pieno (200 ml) 3 stiklinės
mielių 30 g
kiaušiniai 2 vnt
cukraus 150 g
vanilinio cukraus 1 šaukštelis
druskos 10 g
šaukštai cukraus pudros 2 šaukštai

Paruošimas:
Mielės ištrinamos su cukrumi, supilamas pašildytas pienas, ištirpintas
margarinas VILNIUS, druska, miltai, įmušame kiaušinius.

Tešla gerai išminkoma ir pastatoma šiltai, kad pakiltų.

Tešla turi būti minkšta.

Iš tešlos formuojame apvalius rutuliukus.

Juos dėsime į verdantį aliejų.

Išvirusios spurgos apibarstomos cukraus pudra.

Skanaus:)



Desertai Pyragėliai

Mieliniai pyragėliai

Ingredientai:
Margarino VILNIAUS kepiniams 50 g
miltų 1 kg
pieno (apie 200 ml talpos) 2 stiklinės
mielių 40 g
cukraus 150 g
kiaušiniai 2 vnt
druskos 15 g
cukraus pudros 2 šaukštai

Paruošimas:
Mielės ištrinamos su cukrumi, supilamas pašildytas pienas, ištirpintas
margarinas, druska, miltai, įmušami kiaušiniai.

Tešla gerai išminkoma ir pastatoma šiltai, kad pakiltų.
Jei tešla per skysta, įdedame dar šiek tiek miltų ir išminkome,
paliekame, kad pakiltų.

Iš pakilusios tešlos formuojame pyragėlius.

Pyragėliai pabarstomi cukraus pudra ir kepami orkaitėje apie 20 min.



Desertai Pyragėliai

Varškės pyragaitis

Ingredientai:
"mascarpone" sūrio 250 g
margarino VILNIUS kepiniams 50 g
cukraus pudros 4 šaukštai
vanilės ekstrakto 2 lašai
baltojo šokolado 200 g
juodojo šokolado 50 g

Paruošimas:
Sūrį (galima naudoti ir varškę) išplakame su ištirpintu margarinu,
vanile ir cukraus pudra.

Turimas formeles sausainiams ar keksams iš vidaus ištepame išlydytu
baltuoju šokoladu. Paliekame šaldytuve, kad sustengtų.

Į vidų sudedame išplaktą sūrį ir užpilame viršų baltuoju šokoladu.

Kaip sustengsta, papuošiame ištripintu juoduju šokoladu ir paliekame
šaldytuve dar 1 valandai.



Desertai Pyragėliai

Pyragėliai su slyvomis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Grietinė 1 pak.
Kiaušinis 1 vnt.
Miltai 300 g
Slyvos iš uogienės ar kompoto 70 g
Cukrus 80 g

Paruošimas:
Margarinas VILNIUS sutarkuojamas, po to supilama grietinė, cukrus,
įmušamas kiaušinis, suberiami miltai. Viskas išmaišoma, ir 20 minučių
tešla šaldoma. Tada tešla plonai iškočiodama, supjaustoma
kvadratėliais, ant jų uždedama po vieną slyvą, o į jų vidų įberiama
cukraus, susukama ir kepama, kol gražiai pagels. Pyragėliai šaunami į
karštą orkaitę. Iškepti pyragėliai pabarstomi cukraus pudra.

Recepto istorija:
Receptą gavau iš savo pusseserės, šie pyragėliai labai primena
močiutės keptus sausainius su slyvomis.



Desertai Pyragėliai

Obuolių bombos

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 225 g
Miltai 3 stikl.
Druska 1 žiups.
Šaltas vanduo 0.5 stikl.
Vidutinio dydžio obuoliai 8 vnt.
Rudasis cukrus 0.5 stikl.
Cinamonas 3 arbat. šaukštel.
Sviestas 50 g
Kiaušinis 1 vnt.

Paruošimas:
Į miltus supilkite druską ir cukrų. Sudėkite šaltą, gabaliukais smulkintą
margariną VILNIUS ir sumaišykite su miltais. Įpilkite šalto vandens ir
greitai suminkykite į vientisą masę. Tešlą įvyniokite į maistinę plėvelę
ir palaikykite valandą šaldytuve. Rudąjį cukrų sumaišykite su cinamonu.
Obuolius nulupkite, išpjaukite sėklas ir supjaustykite plonais
griežinėliais. Tuomet sustumkite juos į vieną vietą taip, kad obuolys
atrodytų lyg nepjaustytas. Ant miltais pabarstyto stalo iškočiokite 0,5
cm storio tešlos lakštą. Išpjaukite aštuonis 15x15 cm kvadratėlius. Į
kiekvieno vidurį įdėkite po supjaustytą obuolį, apibarstykite cukrumi ir
cinamonu, įdėkite gabalėlį sviesto. Tešlos kraštelius suimkite, pakelkite
ir užspauskite. Iš tešlos likučių galite paruošti papuošimus, pavyzdžiui,
lapelius. Suformuotus pyragėlius aptepkite išplaktu kiaušiniu. Kepkite
įkaitintoje orkaitėje (200 laipsnių) apie 20-25 minutes, kol gražiai parus.
Patiekite šiltus su vaniliniais ledais. Skanaus!

Recepto istorija:
Savo šeimyną šiuo patiekalu dažnai mėgstu nustebinti, o obuolių
bombos - tiesiog puikus pasirinkimas, norint nustebinti! Juos dar
gardesnės su vaniliniais ledais.



Desertai Pyragėliai

Varškės pyragėliai su obuoliu

Ingredientai:
varškės 250 g
miltinio cukraus 30 g
obuoliai 3-4
margarino VILNIAUS kepiniams 250 g
miltų 250 g

Paruošimas:
Varškę gerai ištrinkite. Obuolius nusilupkite, pašalinkite sėklalizdžius, ir
supjaustykite skiltelėmis. Margariną sumaišykite su varške ir miltais.
Gerai suminkytą tešlą iškočiokite (prieš kočiojant palaikykite šaldytuve,
tada ne taip lips prie rankų), išpjaustykite apskritimus. Į jų vidų dėkite
po obuolio skiltelę ir perlenkite, dėkite į kepimo formą.

Kepkite 180 C laipsnių temperatūroje 25 - 30 minučių. Iškepusius
apibarstykite miltiniu cukrumi.



Desertai Pyragėliai

Pyragėliai su įdaru

Ingredientai:
braškių 200 g
Tešlai:
grietinės 1 puodelio
cukraus 1 puodelio
kiaušinių 4
margarino VILNIUS kepiniams 125 g
miltų 2 puodelių
krakmolo 2 šaukštų
kepimo miltelių 1 šaukštelio
Papuošimui:
cukraus pudros 1 šaukšto

Paruošimas:
Suplakite kiaušinius su cukrumi, pridėkite grietinės ir miltų, kepimo
miltelių, krakmolo. Ištirpinkite margariną, atvėsintą supilkite į tešlą.

Formuojame iš tešlos rutuliukus, įspaudžiame į vidų braškę ar dvi
mažesnes ir sudedame tokį tešlos gabaliuką į formelę.

Kepame orkaitėje 150 laipsnių apie 40 minučių.



Desertai Pyragėliai

Tradiciniai žagarėliai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 20 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Cukrus 3 valg. šaukšt.
Soda 1 arbat. šaukštel.
Grietinė 4 valg. šaukšt.
Miltai 10 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Kiaušinius išplakti su cukrumi. Sodą gerai išmaišyti su grietine ir sudėti
į kiaušinių plakinį. Įdėti išlydytą margariną VILNIUS kepiniams ir miltus,
kad tešla būtų minkoma. Iškočioti tešlą ir supjausčius suformuoti
žagarėlį. Virti aliejuje, kol gražiai paruduos. Atvėsusius apibarstyti
cukraus pudra.

Recepto istorija:
Šis paprastas, bet gardus skanėstas yra daugeliui puikiai žinomas.
Receptą radau močiutės receptų krūvelėje ir pati išbandžiusi dabar gan
dažnai mėgstu išsivirti žagarėlių. Kartais norisi pamaloninti skranduką
ir žagarėliai yra tradicinis bei paprastas, tačiau būtent savo
paprastumu žavintis, desertas.



Desertai Pyragėliai

Obuolių krepšeliai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 300 g
Miltai 260 g
Cukrus 1 valg. šaukšt.
Pienas 120 ml
Druska 1 žiups.
Obuoliai 4 vnt.
Cukrus 4 valg. šaukšt.
Cinamonas 2 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Dubenyje sumaišykite miltus, cukrų ir druską, sudėkite margariną
VILNIUS kepiniams. Minkykite elektriniu maišikliu, pamažu įmaišykite
pieną. Toliau minkykite rankomis. Miltuotu peiliu suminkykite tešlą į 16
vienodo dydžio gabalėlių. Suformuokite iš tešlos rutuliukus, sudėkite į
lėkštę, uždenkite plėvele ir 30 min. padėkite į šaldytuvą. Keptuvėje
išlydykite margariną, suberkite cukrų, nuolat maišant kaitinkite ant
vidutinio stiprumo ugnies maždaug 2 min. Sudėkite obuolio skilteles.
Dažnai maišant kepkite kol obuoliai šiek tiek suminkštės, maždaug 4 –
5 min. Apibarstykite cinamonu ir pakepkite kol susidaręs skystis virs
karamele. Iš kiekvieno tešlos rutuliuko iškočiokite plonus, 12 cm.
skersmens blynelius. Į jų vidų dėkite du šaukštus įdaro ir užlenkite
kraštelius. Paruoštus kepti krepšelius patepkite lydytų margarinu,
sudėkite į popieriumi išklotą skardą ir kepkite 180 – 200 laipsnių
orkaitėje apie 30 min. Tiekti galite su vaniliniu padažu arba vaniliniais
ledais. Skanu ir vieni.

Recepto istorija:
Šis receptas ypatingas tuo, kad patiks tiek obuolių mėgėjams, tiek
tiems, kam jie jau pabodę, nes mažučiai gardūs, kvapnūs krepšeliai
taip ir traukia jų paragauti. Mano šeima nenusivylė, liko labai
patenkinta :)



Desertai Pyragėliai

Varškės pyragėliai

Ingredientai:
varškės 400 g
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
cukraus 200 g
kepimo miltelių 2 a.š.
miltų 300-350 g

Paruošimas:
Margariną sutriname su cukrumi ir gerai išsukame.

Suberiame varškę ir gerai išmaišome. Suberiame miltus ir kepimo
miltelius ir tešlą gerai išminkome.

Tešlą iškočioti reikia iki 3-5 mm storio lakšto.

Iškočiotą tešlą supjaustome kvadratėliais (8X8 cm).

Kiekvieną kvadratėlį pabarstome cukraus pudra arba tiesiog cukrumi.

Kiekvieno kvadratėlio kampus užlakstome į vidų.

Kepame 180 laipsnių orkaitėje apie 20 minučių.



Desertai Pyragėliai

Bananų "Bonjour"

Ingredientai:
didelių bananų 5
šokolado 150 g
žemės riešutų 50 g
margarino VILNIUS kepiniams 15 g

Paruošimas:
Bananus nulupau ir sutryniau su elektriniu trintuvu.

Šokoladą ištirpinau karšto vandens vonelėje ir ištepiau juo formelių
vidų. Palikau šaldiklyje 1 valandai, kad sustengtų.

Į paruoštas formeles sudėjau sutrintus bananus ir viršų pabarsčiau
pakepintais riešutais.

Šį bananų desertą palikau šaldiklyje, kad sustengtų.

Prieš patiekdami, išimkite iš šaldiklio ir leiskite pastovėti keletą
minučių, bus lengviau išimti iš formelių.



Desertai Pyragėliai

Sluoksniuotos tešlos pyragaičiai su slyvomis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Slyvos 8-10 vnt.
Vanilinis cukrus 2 valg. šaukšt.
Kiaušinio trinys 1 vnt.
Maltas cinamonas 1 arbat. šaukštel.
Cukraus pudra 50 g

Paruošimas:
Slyvas perpjauti pusiau, išimti kauliukus ir supjaustyti 2 – 3 mm. storio
riekėmis. Tešlą iškočioti ir supjaustyti 2 cm. pločio ir 20 cm. ilgio
juostelėmis. Slyvas išdėlioti ant tešlos juostelių, pabarstyti vaniliniu
cukrumi. Tešlos galus patepti išplaktu kiaušinio tryniu ir susukti į
ritinėlius. Ritinėlius sudėti į kepimo popieriumi išklotą skardą.
Margariną VILNIUS kepiniams ištirpinti ir sumaišyti su cukraus pudra
bei cinamonu. Gauta mase aptepti pyragaičius. Kepti iki 200 laipsnių
įkaitintoje orkaitėje 18 – 20 minčių, kol gražiai apskrus. Skanaus! Beje,
gavosi 20 pyragaičių. Į tešlą įvynioti galima ir kitokius vaisius. Labai
dailūs ir skanūs pyragaičiai.

Recepto istorija:
Šie pyragaičiai yra labai skanūs. Juos lengva gaminti, nereikalauja
daug pastangų, tirpstantys burnoje, lengvi.



Desertai Pyragėliai

Pyragaičiai su uogomis

Ingredientai:
Tešlai:
miltų 2 stiklinės
kiaušinių tryniai 2
cukraus 0.33 stiklinės
margarino VILNIAUS kepiniams 150 g
Papuošimui:
Šokoladas
Avietės
Mėlynės

Paruošimas:
Visus tešlai skirtus ingredientus sumaišykite, supilstykite į formeles ir
kepkite 15 minučių orkaitėje, įkaitintoje iki 200 C laipsnių temperatūros.

Ant atvėsusių pyragaičių užpilkite ištirpinto šokolado ir uždėkite uogų.
Skanaus.



Desertai Pyragėliai

Rageliai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Kiaušiniai 2 vnt.
Grietinė 1 stikl.
Druska truputis
Miltai 2 stikl.
Cinamonas truputis
Sviestas 500 g
Kondensuotas pienas 1 stikl.
Kakava 5 arbat. šaukštel.
Citrinos rūgštis truputis

Paruošimas:
200 gr. margarino VILNIUS kepiniams, 1 kiaušinis, 1 st. grietinės,
truputis druskos, miltai. Iš šių ingredientų minkome tešlą, ji neturi lipti
prie pirštų. Ją įdedu į šaldytuvą nakčiai. Iš šaldytuvo išimtą tešlą plonai
iškočioju. Supjaustau juostelėmis ir vynioju apie metalinius piltuvėlius
(juos reikia pasigaminti pas meistrelius iš nerūdijančio plieno).
Apvyniotus paguldau į skardą ir viršų aptepu kiaušinio plakiniu ir
apibarstau cinamonu. Kepu 190 laipsnių temperatūroje apie 20 min.
Iškeptus atsargiai numaunu nuo metalinio piltuvėlio ir atšalus su
konditeriniu švirkštu pripildau kremo: sviestas 200 gr., 1 indelis
kondensuoto pieno, 3 šaukštai kakavos, citrinos rūgštelės labai nedaug
(norit liesesnio įdaro vietoje sviesto naudoti varškę).

Recepto istorija:
Labai skanūs pyragėliai, pirmą kartą pabandžiau pagaminti per savo
išleistuvių šventę ir nuo to laiko vis kepu ir kepu. Visiems labai patinka.
Jie puikiai papuošia šventinį stalą, neseniai papuošiau jais ir savo
tėvelių auksinių vestuvių šventinį stalą.



Desertai Pyragėliai

Grietinėčiai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Cukrus 150 g
Kiaušiniai 2 vnt.
Grietinė 100 g
Kepimo miltelių 1 arbat. šaukštel.
Miltai 350 g
Varškė 250 g
Vanilino cukrus 1 pakelis

Paruošimas:
100 g minkšto margarino VILNIUS, 100 g cukraus , 1 kiaušinis, 100 g
grietinės, 1 šaukštelis kepimo miltelių, 350 g ar daugiau miltų - iš šių
produktų minkome tešlą, iškočiojame, su puodeliu išspaudžiame
formas. Į jų vidurį įdedame varškės, tik kraštų nereikia užspausti,
tiesiog užverti ir viskas.
Įdarui: 250 g varškės,1 kiaušinis, 3 šaukštai cukraus, 1 šaukštas miltų,
1 pakelis vanilinio cukraus. Viską gerai išsukti. Prieš kepant patepti
kiaušinio plakiniu ir kepi 180 laipsnių orkaitėje apie 20 min. Skanu ir
greitai!

Recepto istorija:
Labai paprastas receptukas, skanios bandelės ir pagaminti neužtrunka.



Desertai Pyragėliai

Triufeliukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Pienas 1 stikl.
Cukrus 0,5 stikl.
Kakava 5 valg. šaukšt.
Sausainiai 300 g

Paruošimas:
Ištirpinti margariną VILNIUS. Supilti cukrų. Pamaišyti kol ištirps, supilti
pieną. Sausainius susmulkinti, aš tai darau su blenderiu iki labai
smulkių trupinukų. Į sausainius sudėti kakavą, viską permaišyti. Tada į
sausainius supilti pieno, margarino ir cukraus mišinį ir viską gerai
išmaišyti. Dėl skonio galima įpilti keletą lašelių brendžio. Tada masę
dėti porai valandų į šaldytuvą. Kai sustings formuoti kąsnio dydžio
triufeliukus, juos apvoliojant kokoso drožlėse, riešutuose ar tiesiog
palikti vienus pačius. Prie kavos fantastiškas desertas.

Recepto istorija:
Man patinka šis desertas todėl, kad jis labai greitai ir lengvai
pagaminamas. Jei kepu kokį pyragą ir lieka trupinių, juos galima
panaudoti triufeliukų gamybai. Jei duosite paminkyt masę vaikams, jie
ne tik triufeliukų jums gamins, bet ir kitokių grožybių, kurias jie patys
mielai suvalgo.
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Pyragėliai su juodaisiais serbentais

Ingredientai:
Tešlai:
šilto pieno 200 ml
margarino VILNIUS kepiniams 80 g
cukraus 3 šaukštai
kiaušinis 1 vnt.
sausų mielių 1 a.š.
vanilinio cukraus 1 pakelis
druskos 1 žiupsnelis
miltų 2,5-3 stiklinės
Užpildymui:
juodųjų serbentų ir obuolių 2 puodeliai
cukraus pudros 2-3 šaukštai

Paruošimas:
Išminkome tešlą. Ant kepimo popieriumi išklotos kepimo skardos
formuojame ir dedame nedidelius paplotėlius.

Į jų vidų dedame po 2 šaukštus uogų mišinio.

Kepame 200 laipsnių orkaitėje 10-15 minučių. Pabarstome cukraus
pudra. Skanaus
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Balto šokolado ir aviečių desertas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Baltas šokoladas 150 g
Vanilė 2 g
Cukrus 25 g
Grietinėlė 80 ml
Citrinos sultys 10 ml
Avietės 100 g

Paruošimas:
Pirmiausiai sausainius įdedame į švarų maišelį, o šį - dar į vieną.
Užrišame ir smulkiname, kol gausime miltukus. Juos sumaišome su 50
g išlydyto margarino VILNIUS ir padedame į šalį. Baltą šokoladą
išlydome su likusiu margarinu. Kitame puode išplakame mikseriu sūrį,
grietinėlę, cukrų, vanilę bei išlydytą šokoladą. Įspaudžiame kelis lašus
citrinos sulčių. Paimame kepimo formą, jo dugną išklojame sausainių
mišiniu, ant viršaus supilame sūrio masę, įspaudžiame avietes ir
kišame į šaldytuvą, kad sukietėtų. Taip pat galima į sūrio masę suberti
kelis stambiau sulaužytus sausainius. Skanaus!

Recepto istorija:
Kartą namie turėjau daug balto šokolado (draugė padovanojo gimimo
dienos proga, nes aš jį dievinu), taip pat nuo kažko užsilikusios
grietinėlės ir neseniai parduotuvėje atrasto "Philadelphia" sūrio.
Spintelėje taip pat buvo keli sudžiuvę sausainiai.Tada pradėjau
improvizuoti. Ir pasirodo, gavau visai skanų desertą.
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Cheescake su avietėmis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 80 g
Varškės sūrio (Mascarpone, Philadelphia arba Riccota) ~300 g
Grietinėlės 80 ml
Balto akyto šokolado 100 g
Šokoladinių sausainių 1-2 pakeliai
Kiaušinis 1 vnt.
Miltų 1-2 valg. šaukšt.
Cukraus 1 valg. šaukšt.
Vanilinio cukraus 1 arbat. šaukštel.
Bet kokių uogų (aviečių, braškių, mėlynių) arba bananų 100 g
Citrinos sulčių 2 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Pirma, paruošime pagrindą. Sausainius sudedame į maišelį, jį užrišame
ir su kočėlu "traiškome" sausainius, kol gausime miltukus. Juos
sumaišome su 50 g tirpinto margarino. Šia mase išklojame pyrago
kepimo formą. Ruošiame tešlą, bet prieš tai įkaitiname orkaitę iki 180
C. Į puodą sudedame varškės sūrį, supilame grietinėlę ir citrinos sultis,
beriame cukrų bei vanilinį cukrų. Viską gerai išplakame su mikseriu.
Padarome vonelę šokoladui ir svietui ištirpinti, o jiems ištirpus,
šokolado masę pilame į sūrio masę ir viską išmikseriuojame. Mušame
kiaušinį, paplakame, beriame miltus ir stengiamės kuo mažiau maišyti,
kad neprieitų oro, nuo kurio pyragas gali sukristi. Tada ant mūsų
paruošto šokoladinių sausainių pagrindo pilame varškės sūrio masę.
Kitas žingsnis priklauso tik nuo jūsų: jei mėgstate riešutus, labai skanu
į tešlą suberti graikinių riešutų bei kokių uogų skoniui pagerinti, jei
šaldytuve nuo vasaros turite šaldytų uogų, galite jas berti, o jei ant
stalo pūna bananas, jį smulkiai supjausčius, pagardinsite švelnų
varškės pyragą. Aš rinkausi avietes, tačiau man trūko ko nors
traškančio, tad kitą kartą darydama į varškę įmesiu stambiau laužytus
sausainius arba graikinius riešutus. Belieka mūsų kepinį pašauti į
orkaitę ir kepti apie 45 min., kol apskrus. Tik jokiu būdu negalima per
pirmą pusvalandį praverti orkaitės kad ir kokia pagunda kiltų, nes tada
pyragas gali sukristi. Parašiau netikslų kiekį varškės sūrio, nes
svarbiausia yra sudėti 250 g jo, o po to su juo reguliuoti tešlos kietumą:
kad nebūtų per skysta ir ne per kieta. Iškepus, per naktį atvėsiname
pravertoje orkaitėje. Prieš patiekiant, aš iš sausainiams skirtų formelių
išspaudžiau iš pyrago mini pyragėlius, ant jų su konditeriniu švirkštu
išspaudžiau grietinėlės, maišytos su trupučiu cukraus ir apelsino sulčių.
Pabarsčiau cukraus pudra. Pyragėliai gavosi ypač minkšti, tačiau
siūlyčiau jums pabandyti į varškės masę įberti želatinos, nes tada
pyragas būtų stabilesnis ir gražiau laikytųsi. Skanaus!
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Recepto istorija:
Kartą paskambino draugė iš užsienio ir pasigyrė, kas kepė
cheesecake'ą (lt. sūrio tortą). Pasakojo, kad gavosi nuostabus ir visi jos
svečiau jį bemat sudorojo. Aišku, ji pasidalino su manimi tuo receptuku.
Galvojau, iš kur gausiu to varškės sūriu, taip įmantriai pavadintu
Mascarpone, Riccota arba Philadelphia. Net nemaniau, kad Lietuvoje jo
yra. Ir vieną kartą jo radau parduotuvėje, nusipirkau ir pabandžiau
išsikepti šių pyragaičių. Man jie žiauriai patiko, tačiau juos valgyti kiek
nuodėminga, tad visoms, kurios laikosi dietos- tai tiksinti bomba. Gaila,
kad dabar artėja žiema ir nėra šviežių uogų, tačiau kai tik vasara ateis,
siūlau išsikepti šį desertą.
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Triufeliai

Ingredientai:
džiūvėsėlių, sumaltų 200 g
cukraus 250 g
kakavos 50 g
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
pieno 100 ml
kokoso drožlių ir riešutų 1 sauja

Paruošimas:
Džiūvėsėlius sumaišome su kakavos milteliais.

Į pieną supilame ištirpintą margariną ir cukrų. Nuolat maišant
kaitiname ant silpnos ugnies kelias minutes.

Ant džiūvėsėlių ir kakavos užpilame pieno mišinį. Gerai išmaišome.

Suformuojame rutuliukus ir pavoliojame juos kokoso drožlėse ir
susmulkintuose riešutuose. Galite palikti šaldytuve, kad sustengtų.
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Pyragėliai su vyšniomis

Ingredientai:
lydyto margarino VILNIUS kepiniams 200 g
migdolų, sukapotų 1 puodelis
baltymai 5 vnt.
rudojo cukraus 1 puodelis
bulvių krakmolo 1 šaukštelis
miltų 1 / 2 puodelio
vyšnių be kauliukų 10 vienetų

Paruošimas:
Susmulkiname migdolus.

Išplakame kiaušinių baltymus iki putų.

Pridedame cukraus, margarino, riešutų, krakmolo, miltus ir išmaišome
iki vientisos masės.

Pilame į kepimo formą ir ant kiekvieno pyragėlio viršaus uždedame
vyšnią, ją truputį paspaudžiame į pyragėlį.

Kepkite 180 laipsnių orkaitėje 25 minutes.
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Obuolių ryšuliukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 75 g
Obuoliai (maži) 12 vnt.
Razinos 50 g
Cukraus pudra 100 g
Cinamonas 1 arbat. šaukštel.
Grietinėlė 2 valg. šaukšt.
Mantingos sluoksniuota tešla 500 g

Paruošimas:
Obuolius švariai nuplauti išskobti sėklas. Obuolių nulupti negalima.
Margariną ištirpdyti, suberti cukraus pudrą, cinamoną ir supilti
grietinėlę, truputėli pavirti, kol gausis vienalytė masė. Pasiruošti 12
tešlos kvadratėlių. Ant kiekvieno iškočioto kvadratinio tešlos gabaliuko
uždėti obuolį, į obuolio vidų įberti kelias razinas ir užpilti šaukštelių
saldžios masės. Suimti 2 priešingus tešlos kampus ir juos surišti. Tą
patį padaryti ir su likusiais dviem. Taip aprengtus obuolius dėti į skardą,
paliekant nemažus tarpus, aptepti likusia saldžia mase ir kepti karštoje
orkaitėje (200 l.) kol gražiai pagels, Apie 15 -20 min.

Recepto istorija:
Šis kepinys ypatingas savo paprastumu. Jis labai skaniai ir paslaptingai
atrodo. Puikus desertas prie kavos ar arbatos.



Desertai Pyragėliai

Eglutės

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Cukraus 100 g
Šokolado 100 g
Citrinos pagal skonį
Vanilinio cukraus 2 arbat. šaukštel.
Krakmolo 3 valg. šaukšt.
Kepimo miltelių 1 pakelis
Miltų 236 ml. stikl.
Druskos žiups.
Kremo gamybai: l
Riešutų smulkintų 100 g
Brendžio 2 arbat. šaukštel.
Grietinėles ne mažiau 30% 400 g
Cukraus pudros pagal skonį
Papuošimui: l
Pistacijų arbat. šaukštel.
Juodo šokolado 150 g
Sviesto 50 g

Paruošimas:
1.Sviestą išlydyti su šokoladu. Kiaušinius išplakti su cukrumi,druska ir
vaniliniu cukrumi. įmaišyti miltai + krakmolas + kepimo milteliai ir dar
kartą viską gerai išmaišyti. Dėti į skardą ir iškepti biskvitą 30 min 190
laipsnių temperatūroje. 2.Išplakti standžiai grietinėlę, įtarkuoti citrinos
žievelę ir įspausti sultys. Biskvitą sumalti mesmale, suberti smulkintus
riešutus,brendį ir sudėti grietinėlę. Grietinėlės nedėti visos iš karto,
maišyti palaipsniui ,kol tešla pasidarys panaši į šiltą plasteliną. Gerai
išminkyti masę. Padalinti į vienodus gabalelius, man gavosi apie 30.
Formuoti rutulėlį, paskui kažką panašaus į eglutę :) Dėti į šaldytuvą 2-3
val. Susmulkinti pistacijų riešutus. Garų vonelėje išlydyti šokoladą su
sviestu. Mirkyti viršutinę eglutės dalį ir greit apvolioti riešutuose. Dėti į
šaldytuvą 2-3 val. vėl. Labai skanu, rekomenduoju :)

Recepto istorija:
Eglutės puikiai tiks papuošti kalėdinį stalą.
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Skarelės su obuoliais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250 g
Varškė 1 pak.
Miltai 1 stikl.
Cukrus 0,5 stikl.
Obuoliai 3 vnt.
Cinamonas 1 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Margariną VILNIUS kepiniams išsukti su cukrumi, sudėti pertrintą
varškę. Gerai išmaišius, suberti miltus. Išminkyti iki vientisos masės.
Dėti 30 min. į šaldytuvą. Obuolius supjautyti skiltelėmis, apibarstyti
cinamonu ir cukrumi. Iškočioti 0,5 mm. storio lakštą, supjaustyti
rombais, į vidury dėti obuolio skiltelę, kraštus užlenkti, kad gautųsi
skarelės. Kepti 200 laipsnių temperatūroje apie 20 min. Išėmus iš
orkaitės pabarstyti cukraus pudra. Skanaus.

Recepto istorija:
Šis kepinys yra lengvai paruošiamas, nereikia baimintis, kad nepavyks.
Reikia nedaug produktų. Mano šeimyna tiesiog dievina šias "skareles".
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Ekleriai - kriauklelės

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Vanduo 250 ml
Miltai 150 g
Krakmolas 30 g
Kiaušiniai 6 vnt.
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Mėgstamo skonio tortų kremas 1 pakelis
Cukraus milteliai 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Į puodą supilame vandenį, įdedame margariną VILNIUS kepiniams,
užviriname ir nukeliame nuo ugnies. Atskirai sumaišome miltus su
krakmolu ir įmaišome į ištirpintą margariną su vandeniu. Vėl uždedame
ant ugnies ir 1 minutę maišome, kol tešla atšoks nuo indo sienelių ir
dugno. Tuomet tešlą sudedame į indą (geriausia molinį) ir plakame
elektriniu plakikliu, maksimaliu greičiu, vieną po kito įmušame
kiaušinius ir vėl išplakame. Paliekame ataušti, tuomet įmaišome
kepimo miltelius. Tešlą sudedame į konditerinę tūtelę ir ant kepimo
popieriumi padengtos skardos išspaudžiame norimos formos
pyragaičius. Kepame 20 minučių, iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje.
Kepimo metu orkaitės atidarinėti negalima, nes kitaip tešla gali sukristi.
Kai pyragaičiai iškeps, nupjaukite jų viršutinę dalį. Tuomet
pasiruošiame tortų kremą taip, kaip parašyta ant pakuotės. Kremu
ištepame pyragaičių vidų. Ant viršaus uždedame nupjautas pyragaičių
viršūnėles. Apibarstome cukraus milteliais. Skanaus! Beje, kai
pyragaičiai iškeps, neskubėkite jų ištraukti iš orkaitės, nes didelė
tikimybė, jog jie sukris dėl staigaus temperatūros skirtumo. Geriausia
baigus kepti, tiesiog atidaryti orkaitės dureles, o skardą palikti viduje,
kol pyragaičiai šiek tiek atvės. Jei neturite konditerinio švirkšto, tešlą
ant skardos galite dėti tiesiog šaukšteliu.

Recepto istorija:
Skanūs, minkšti ir nesudėtingai pagaminami pyragaičiai!
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Varškės pyragaičiai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Kiaušiniai 5 vnt.
Cukrus 200 g
Miltai 250 vnt.
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Kremui: Varškė 500 g
Cukrus 150-200 g
Grietinėlė 400 g
Romas arba romo esencija pagal skonį
Želatina 25 g
Aguonos 3 valg. šaukšt.
Šokoladas 50 g
Vyšnios - papuošimui 100 g
Pienas 100 ml

Paruošimas:
Pirmiausia į drungną pieną pamerkiama želatina kremui, kad išbrinktų,
tada iškepamas riebus biskvitas. Kiaušiniai plakami su cukrumi iki
standumo, sijojami miltai su kepimo milteliais, masė išmaišoma,
supilamas išlydytas margarinas VILNIUS kepiniams ir vėl viskas
išmaišoma. Į skardą patiesiamas kepimo popierius, tešla išliejama
plonu sluoksniu, maždaug 1,5 cm. storio, kepama 180 laipsnių
temperatūroje. Kol biskvitas aušta, gaminamas kremas. Varškę kartu
su cukrumi gerai išplakame su plaktuvu, kad neliktų jokių gumulėlių.
Dabar imame mikserį supilame 300 gr. grietinėlės ir plakame iki
kreminės masės. Supilame išbrinkintą ir ištirpintą želatiną, romą,
aguonas ir viską išmaišome. Kreminę masę užpilame ant ataušusio
biskvito, ant viršaus užbarstome tarkuoto šokolado ir truputį
pamaišome. Dedame į šaldytuvą keletui valandų, geriausia nakčiai.
Sustingus supjaustome į norimo dydžio ir formos pyragaičius ir
papuošiame plakta grietinėle (palikome 100 gr.) ir vyšniomis.

Recepto istorija:
Pagal šį receptą galima gaminti ir tortą. Bet labai šventiškai atrodo
tokie pyragaičiai. Gaivūs ir skanūs lyg ledai. Aguonų galima ir nedėti,
skonio reikalas. Skanaus.
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Krepšeliai su obuoliais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Sluoksniuota tešla 500 g
Obuoliai 5 vnt.
Bruknių uogienė 250 g
Krakmolas 1 valg. šaukšt.
Cinamonas 1 arbat. šaukštel.
Kokoso drožlės 2 valg. šaukšt.
Cukrus 1 žiups.

Paruošimas:
Atšildome šaldytą sluoksniuotą tešlą. Išlankstome ir truputį kočiojame.
Supjaustome maždaug į 18 kvadratėlių. Imame keksiukų formeles ir
prispaudžiame kvadratėlius prie kraštų. Į kiekvieno vidurį įdedame
bruknių uogienės sumaišytos su krakmolu, įdedame supjaustytų
blanširuotų obuolių skiltelių (išlydome margariną VILNIUS kepiniams
keptuvėje, įpilame šaukštą cukraus ir trumpai pablanširuojame obuolių
skilteles), apibarstome cinamonu ir kokoso drožlėmis. Kepame 200
laipsnių temperatūroje. Iškepusius išimame iš formelių ir apibarstome
cukraus pudra.

Recepto istorija:
Šis kepinys nekuo neypatingas, bet jis labai geras, nes greitai
pagaminamas, krepšeliai labai puošia šventinį stalą ir skanūs. Galima į
vidų dėti ir varškę, grybus, daržoves, mėsos įdarą.
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Krekerių, riešutų ir kokoso pyragėliai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 340 g
Miltai 335 g
Rudasis cukrus 200 g
Medus 110 g
Pienas 5 valg. šaukšt.
Kepimo milteliai, druska 1 arbat. šaukštel.
Vanilės esencija pagal skonį
Apatinis sluoksnis:
Cukrus 50 g
Kakava (nesaldinta) 30 g
Kiaušinis 1 vnt.
Krekeriai 250-300 g
Riešutai 150 g
Kokoso drožlės 75 g
Vidurinis sluoksnis:
Pienas 5 valg. šaukšt.
Vanilinis pudingas 2 valg. šaukšt.
Cukraus pudra 230 g
Viršutinis sluoksnis:
Šokoladas 200 g

Paruošimas:
Pirmiausiai gaminsime krekerius. Inde sumaišykite miltus, rudąjį cukrų,
kepimo miltelius ir druską. Sudėkite margariną VILNIUS kepiniams ir
elektriniu mikseriu gerai išmaišykite. Atskirame indelyje sumaišykite
medų, pieną ir vanilės esenciją. Šį mišinį gerai išmaišykite kartu su
medaus mišiniu elektriniu mikseriu. Tešla taps minkšta ir lipni. Įdėkite
ją į šaldytuvą atšalti. Kai tešla atvės iškočiokite tešlą 0,5 cm. storio,
supjaustykite sausainiais ir sudėkite į kepimo popieriumi išklotą skardą.
Šakute subadykite sausainius. Kepkite 160-180 laipsnių temperatūroje
apie 15-20 min. Tik prižiūrėkite, kol paruduos, kad nesudegtų. Apatinis
sluoksnis: inde ištirpinkite margariną, sudėkite cukrų ir kakavą bei
gerai išmaišykite (galima tai daryti ant vandens garų). Tada įpilkite iš
anksto išplaktą kiaušinį. Visą laiką maišykite kol sutirštės. Nuimkite
nuo viryklės. Sumaišykite smulkintus krekerius, smulkintus riešutus ir
kokoso drožles. Kepimo popieriumi padengtą indo dugną išklokite
tolygiai šia mase. Padėkite į šaldytuvą stingti apie valandą. Vidurinis
sluoksnis: išplakite gerai sviestą, sudėkite pieną, pudingo miltelius ir
cukraus pudrą ir gerai išplakite elektriniu mikseriu. Gauta mase
padenkite sekantį sluoksnį ir padėkite stingti į šaldytuvą pusvalandžiui.
Viršutinis sluoksnis: ant vandens garų ištirpinkite šokoladą kartu su
sviestu ir gerai išmaišykite. Padenkite viršutinį deserto sluoksnį
šokoladu (galite suformuoti kokio norite rašto paviršių). Padėkite
stingti į šaldytuvą. Kai deserto visi sluoksniai sustings, galite jį patiekti.
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Kad šokoladas nelūžinėtų naudokite karštam vandeny palaikytą peilį
bei desertą prieš pjaustant palaikykite kambario temperatūroje.
Skanaus!

Recepto istorija:
Visada norisi palepinti ne tik atvykstančius svečius, bet ir šeimos
narius. Juk gyvenimas toks trumpas, reikia dažniau džiaugtis
paprastais dalykais, todėl norisi kaskart nustebinti visus naujais
kulinarijos kūriniais. Šis desertas visai netyčia atsirado mano receptukų
knygelėje, bet tikrai liko puikiai įvertintas dėl neįprasto skonio, kuris
palieka neišdildomą įspūdį ir norisi dar pakartoti :)



Desertai Pyragėliai

Braškių krepšeliai

Ingredientai:
Miltų 300 g
Margarino VILNIUS kepiniams 250 g
Cukraus 100 g
Kiaušinio 1 vnt.
Citrinos žievelės (tarkuotos) 0,5 v.š.
Žiupsnelis vanilės
Įdarui:
Braškių
Persikų uogienės

Paruošimas:
Tešlai skirtus produktus sumaišome, pilame į formeles ir dedame kepti
180 laipsnių temperatūroje, kol pasidarys auksinės spalvos.

Iškepusius krepšelius atvėsiname, pridedame šviežių braškių ir
aptepame persikų uogiene. Skanaus.
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Morkų pyragaičiai su citrininiu varškės kremu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 175 g
Kiaušiniai 4 vnt.
cukraus pudra 1 stikl.
soda 1 arbat. šaukštel.
morkos tarkuotos 1 stikl.
miltai 1,5 stikl.
cinamonas 0,5 arbat. šaukštel.
muskato riešutas 0,25 arbat. šaukštel.
kariju riešutai susmulkinti 100 g
KREMAS l
varške 200 g
cukraus pudra 100 g
Grietinė 150 g
citrinos sulciu 2 arbat. šaukštel.
arba apelsino sulčiu( kremas šiek tiek skystenis bus) 2 valg. šaukšt.
KARAMELIZUOTOS MORKOS l
vanduo 0,5 stikl.
cukrus 0,5 stikl.
morkos 1-2 vnt.

Paruošimas:
Margariną suminkštiname ir išplakame su cukraus pudra, palaipsniui
sudedant kiaušinius.Supilame morkas ir išmaišome. Įdedame
nugesintą sodą, miltus, riešutus, prieskonius ir viską išmaišome. Tešla
skystoka gaunasi. Į formytes pilame iki pusės. Pašauname į įkaitinta
orkaitę 180 C maždaug 30 min. Kremas Varškę ištriname su puse
kiekio cukraus pudros. Likusią cukraus pudrą išplakti su grietine.
Sumaišome su varške ir sultimis. Puošiame karamelizuotomis
morkomis. Karamelizuotos morkos: Po 0,5 stiklinės cukraus ir vandens
supilame i mažą puodą, užviriname. Suberiame labai plonai įvairiomis
formomis supjaustytas morkas. Verdame ant mažos ugnies apie 15
min, kol taps rusvos spalvos. Tuomet raitome įvairiomis formomis ant
pergamentinio popieriaus. Jei atvesę nuo popieriaus gerai nenusiima
kelioms minutems įdedame į šaldymo kamerą. Tuomet nebebus jokiu
problemų jas nuimti. Taip pat galima karamelizuoti riešutus ir jais
puošti. Skanaus.

Recepto istorija:
Mano šeima labai mėgsta pyragus, o ypač su varške. Morkų pyrago
receptą seniau turėjau, o kremas toks, nes atidarius šaldytuvą jame
radau pradėtą pokelį varškės ir grietinės. dėl visa ko buvau
užsimerkusi ir želatinos, bet jos neprireikė, pats tas tirštumas kremo.
Mano vaikus šis kepinys suartina. Patinka puošti, kiekvienas puošia
pagal savo norus ir fantaziją. Rungtyniauja kieno gražesnis. Gaunasi



Desertai Pyragėliai

daug pyragėlių ir užtenka visiems



Desertai Pyragėliai

Canelé bordelais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Pienas 0,5 l
Kiaušiniai 2 vnt.
Kiaušinių tryniai 2 vnt.
Cukrus 250 g
Miltai 100 g
Druska žiups.
Natūralios vanilės cukrus 3 arbat. šaukštel.
Juodasis romas 2 valg. šaukšt.
Rudasis cukrus 1 valg. šaukšt.
Sviestas 1 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Sumaišome miltus, cukrų ir druską. Įmušame kiaušinius ir trynius.
Viską labai gerai išsukame. Išlydome margariną VILNIUS kepiniams ir
vis maišant supilame jį į tešlą. Į pieną pilame romą, beriame vanilės
cukrų ir pakaitiname kol cukrus ištirps, bet pieno neužverdame. Karštą
pieną po truputėlį pilame į tešlą ir labai gerai išmaišome, kad neliktų
jokių gumulėlių. Paliekame tešlą atvėsti ir statome į šaldytuvą parai.
Taip taip, parai :). Kitą dieną tešlą reikia gerai permaišyti, nes ant
viršaus susidaro kietesnė plutelė. Tešla šiek tiek sutirštėja, tačiau bet
kokiu atveju išlieka labai skysta. Kepimo formeles patepame kambario
temperatūros sviestu ir pabarstome ruduoju cukrumi. Tešlą atsargiai
supilame į formeles iki viršaus paliekant kokius 3 – 5 mm. Statome
paruoštas formeles su tešla į iki 250 laipsnių temperatūros įkaitintą
orkaitę. Tešla formelėse užverda. Po 5 – 7 min. temperatūrą
sumažiname iki 180 laipsnių ir taip kepame apie 50 min. Įpusėjus
kepimo laikui, kuomet pyragėliai baigia virti, o jų paviršius pradeda
tamsėti, juos reikia nuleisti ant žemesnės orkaitės lentynos. Iškepiusius
paliekame šiek tiek atvėsti formelėse. Skanaus ir gražių artėjančių
švenčių!

Recepto istorija:
Canelé bordelais maži prancūziški pyragėliai, kurių viduje lyg ir
minkštas, saldus kremas, o išorėje tamsi, karamelizuota plutelė.
Gražiai apjuosti kaspinu, jie - puiki dovana draugams ir artimiesiems. O
kaip žinome, smulkios dovanėlės visada suartina ir skatina bendrauti,
ypač kai jose yra šlakelis juodojo romo :))
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Mano trupiniuotis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Grietinė 200 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Kondensuotas pienas 1 skardinė(s)
Miltai kepimui

Paruošimas:
Iš kiaušinių, miltų, grietinės ir margarino VILNIUS kepiniams
pagaminame tešlą. Tešlą padalijame į gabaliukus, kuriuos būtu patogu
tarkuoti ir įdedame į kamerą, kad sušaltų. Tarkuojame ant skardos
išteptos margarinu ir kepame 180 laipsnių temperatūros orkaitėje apie
10-12 min., kol pasidarys kieti trupinukai. Visos tešlos kepimas trunka
maždaug valandą. Tuo pačiu metu į puodelį su vandeniu įstatome
kondensuoto pieno indelį ir verdame apie valandą. Iškepus viską
sumaišome su kondensuotu pienu, dedame į formą ir į šaldytuvą.

Recepto istorija:
Puikus trupiniuotis.
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Močiutės pūzdrai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g
Vandens 250 ml
Miltų 230 ml
Kiaušiniai 5 vnt
Močiutės sviestinis kremas
Kiaušiniai 2 vnt
Cukraus 1 stiklinė
Vanilinio cukraus 1 šaukštas
Miltų 1 kupinas šaukštas
Pieno 200 ml
sviesto (kambario temperatūros) 360 g

Paruošimas:
Pūzdrų gamyba:
Į puodą supilti vandenį, įdėti margariną. Šildyti kol ištirps ir užvirs. Po
truputį suberti miltus nuolat maišant. dar pakaitinti, iki kol tešla bus
vientisa, blizgi ir atšoks nuo puodo kraštų. Nukaisti. Šiek tiek pravėsinti,
kad būtų galima laikyti pirštą. Mušti po vieną kiaušinį ir kaskart išsukti
gerai, neplakti. Kai masė taps vientisa, dėti ant skardos šaukštu arba
konditeriniu švirkštu. Masė padidės apie 4 kartus, taigi palikti nemažus
tarpelius. Kepti iki 250 įkaitintoje orkaitėje apie 10 minučių, po to
primažinti iki 180 ir kepti dar 15-20 minučių įjungus ventiliatorių (jei
yra).

Kremo gamyba:
Kiaušinius ištrinti su cukrumi, vanilinu ir miltais. Pieną užkaisti ant
mažos ugnies, šiam užvirus supilti kiaušinių mišinį. Virti ant mažos
ugnies nuolat maišant, kol pradės tirštėti. Atvėsinti iki tiek, kad būtų
vos šiltas. Dėti po gabalėlį sviesto (ne daugiau 50g per vieną kartą) ir
sukti šaukštu vis patrinant jį. Kai visas sviestas bus sudėtas plakti
mikseriu iki vientisos masės.
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Trapios tešlos krepšeliai su rikotos sūrio kremu

Ingredientai:
Tešlai:
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
miltų 300 g
kiaušinių tryniai 4 vnt
cukraus 60 g
Kremui:
Rikotos sūrio 250 g
plakamosios grietinėlės 100 ml
cukraus pudros 3 v.š.
Vanilininės esencijos pagal skonį
Braškių kiek negaila

Paruošimas:
Iš tešlai skirtų produktų užminkome tešlą (margariną sutarkuoti arba
išlydyti), aplipdome ja formeles ir kepame orkaitėje, kol gražiai pagels.

Atvėsiname ir išimame iš formelių.

Rikotos sūrį išplakame su grietinėle ir cukraus pudra, įdedame vanilino
esencijos keletą lašelių ir gautu kremu (konditerinio švirkšto pagalba)
užpildome krepšelius.

Pabaigoje uždedame braškes, puošiame mėtų lapeliais.
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Saldūs plikytos tešlos pyrageliai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
pieno 125 ml
vandens 125 ml
druskos 0.5 arbat. šaukštel.
cukraus 40 g
miltų 150 g
kiaušinių 4 vnt.

Paruošimas:
Pasigaminti plikytą tešlą (3 pamoka). Tik į tešlą dar įmaišyti vanilinio
cukraus arba esencijos, dėkite pagal skonį. Su konditeriniu švirkštu
išspauskite pyragėlius ir kepkite kol gražiai paruduos. Skanaus
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"Siurprizas"

Ingredientai:
varškės 700 g
braškių 250 g
miltų 3 šaukštai
cukraus 2 šaukštai
vanilinio cukraus 50 g
kiaušinis 1 vnt
margarino VILNIUS kepiniams 25 g
kokoso drožlių 100 g
duonos trupinių 1 sauja

Paruošimas:
Nuplaukite ir nusausinkite braškes.

Sumaišykite varškę, miltus, cukrų ir kiaušinį.

Pridėkite margarino ir maišykite dar kartą.

Su drėgnomis rankomis iš gautos tešlos formuokite nedidelį paplotėlį, į
jo vidų dėkite braškę ir suformuokite rutuliuką. Vietoj braškių galima
naudoti kitas uogas ar vaisius. :)

Taip padarykite su likusiomis braškėmis.

Rutuliukus virkite riebaluose, labai trumpai.

Kaip išgriebsite, pavoliokite kokoso drožlėse, duonos trupiniuose ir
pabarstykite cukraus pudra.
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Šokoladiniai pyragėliau

Ingredientai:
Grietinė 2 valg. šaukšt.
Margarinas Vilnius 50 g
Kiaušiniai 5 vnt.
Cukrus 125 g
Miltai 125 g
Citrina 1 vnt.
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Juodas šokoladas 200 g
Maskarponės sūris 100 g
Baltas šokoladas 200 g
Sviestas 50 g

Paruošimas:
Pagaminkite biskvito tešlą pagal biskvito tešlos pamoką, tik įdėkite
juodojo šokolado. Pertepimui ištirpinkite sviestą ir baltą šokoladą, tada
sudėkite maskarponės sūrį. Perpjaukite atvėsusį biskvitą ir pertepkite
kremu.
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Kokosiniai sausainiukai

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 125 g
druskos 1 žiups
cukraus 100 g
sodos pusė šaukšt
kiaušinių 5 vnt
kokoso drožlių 100 g

Paruošimas:
Suminkius tešlą ją iškočioti, dėti į skardą, užtepti rūgščios tirštos
uogienės. Kepti kol iškeps.
Tada: išplakti 5 kiaušinių baltymus, dėti 100 g cukraus.Išplakti. Dėti
100 g kokoso drožlių ir išmaišyti. Šią masę dėti ant iškeptos tešlos ir
dar pakepti, kol paruduos kokoso masė. Supjaustyti dar karštą .
Skanaus!
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Pyragėliai sprite padaže

Ingredientai:
Produktai tešlai:
miltų 400 g
margarino VILNIUS kepiniams 50 g
kepimo miltelių 1 šaukštelis
kiaušinis 1
pienos 1 stiklinė (~150ml)
cukraus 80 g
Įdarui:
obuoliai 2
Padažui:
margarino VILNIUS kepiniams 250 g
vanilinio cukraus 250 g
gėrimo "Sprite" 300-400 ml

Paruošimas:
Tešla:

Pasigaminame tešlą iš tešlai skirtų produktų. Pasigamintą tešlą
įdedame į maišelį ir paliekame šaldytuve 30 minučių, jei turite laiko -
palaikykite ilgiau 1-2 valandas.

Tešlą iškočiojame. Supjaustome trikampėliais. Į trikampėlio kampą
dedame supjaustytą obuolio skiltelę ir susukame pyragėlį.

Pyragėlius sudedame į kepimo indą. Užpilame padažu ir gėrimu
"sprite".

Pažadas: ištirpintą margariną sumaišome su vanile.

Kepame orkaitėje pusvalandį.

Skanaus :)
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Biskvitinės barankytės

Ingredientai:
miltų 400 g
margarino VILNIUS kepiniams 150 g
cukraus 200 g
kiaušinių 3 vnt
grietinės 200 g
sodos 1 a.š
vanilinio cukraus 1 a.š

Paruošimas:
Ištirpinkite margariną. Kiaušinius ištrinkite su cukrumi ir vaniliniu
cukrumi. Sodą nugesikinte grietinėje ir supilkite į kiaušinių plakinį.
Sudėkite miltus, supilkite margariną ir viską gerai išsukite. Kepkite
barankyčių keptuvėje.
Skanaus!
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Prancūziški pyragėliai su šokoladu

Ingredientai:
Sluoksniuotai tešlai:
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
miltų 250 g
kepimo miltelių 2 šaukšteliai
grietinės 100 g
cukraus 1 šaukštelis
druskos 1 žiupsnelis
Įdarui:
juodojo šokolado (jei mėgstate, galima dėti ir daugiau) 200 g

Paruošimas:
Miltus sumaišome su kepimo milteliais ir sudedame margarino kubelius.

Padarome įdubimą, į jį suberiame druską, cukrų ir supilame grietinę.
Viską gerai išminkome.

Tešlą įdedame į foliją ir paliekame šaldymo kameroje 45 min.

Tešlą iškočiojame ir supjaustome stačiakampiais. Į kiekvieno
stačiakampio vidurį dedame gabalėlį šokolado užlankstome kraštus.

Kepti reikia 200 C orkaitėje 10-15 min.
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Plikyti pyragėliai

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 50 g
miltų 150 g
krakmolo 30 g
kiaušiniai 5
kepimo miltelių 1 lygus šaukštelis

Paruošimas:
Orkaitę įkaitinti iki 200 C temperatūros.

Puode užvirinti 250 ml vandens su margarinu.

Puodą nuimti nuo ugnies ir iš karto suberti miltus ir krakmolą. Gerai
išmaišyti.

Nuolat maišant, kaitinti dar apie 1 min., kol tešlą atsiskirs nuo puodo
kraštų.

Karštą tešlos gniužulą tuojau pat įdėti į dubenį ir po vieną įmušti
kiaušinius.

Į atvėsintą tešlą įmaišyti kepimo miltelius.

Ant kepimo popieriumi išklotos skardos išdėlioti tešlos gumulėius,
suformuotus dviem šaukšteliais arba išspaustus švirkštu.

Plikytus pyragėlius kepti 25-30 min. 200 laipsnių orkaitėje.

Per pirmąsias 15 min. orkaitės neatidarinėkite, nes pyragėliai sukris.

Skanaus :)
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Skanėstai iš Prancūzijos

Ingredientai:
Tešlai:
miltų 120 g
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
cukraus 1 žiupsnelis
druskos 1 žiupsnelis
vandens 200 ml
kiaušiniai 3
Kremui:
kiaušinio trynių 6
krakmolo 50 g
pieno 500 ml
cukraus 140 g
vanilės ekstrakto 1 šaukštelis

Paruošimas:
Tešlos gaminimas:

Supilkite vandenį į puodą, sudėkite margariną, druską ir cukrų.
Užvirkite. Kai užvirs sumažinkite ugnį.

Nuolat maišant beriame miltus. Maišome ir kaitiname ant ugnies, kol
tešla nebelimpa prie puodo sienelių. Puodą nuimame nuo ugnies, o
tešlą išimame į kitą dubenį. Tešlai leidžiame atvėsti ir mušame
kiaušinius. Gerai išminkome.

Tešlą sudedame į maišelį ir galiuką prakirpę ant paruoštos kepimo
skardos formuojame pyragėlius.

Kepame 180 laipsnių orkaitėje apie 35 minutes (arba iki įgaus auksinę
rudą spalvą). Padidėja pyragėliai ne iš karto, po 15-20 minučių. Iškart
po kepimo pyragėlius įduriame šakute arba padarome tris skylutes.

Kremo gaminimas:

Sumaišykite trynius su krakmolu, supilkite pieną, kuris reikalingas
kremui. Viską supilame į keptuvę ar puodą, pridedame cukraus, vanilės
ir užviriname.

Kai užverda, nukeliame nuo ugnies ir maišome dar 5 minutes, kol
pravėsta.

Kremą pilame ant iškepusių pyragėlių.

Labai skanu :)
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Pyragėliai su uogiene

Ingredientai:
cukraus 1 šaukštelis
vanilinis cukraus 1 pakelis
mielių 5 g
uogienės arba marmelado 1 stiklinė
kiaušiniai 3
margarino VILNIUS kepiniams 25 g
miltų 500 g
druskos 1 žiupsnelis
grietinės 2 šaukštai

Paruošimas:
Mieles sumaišyti su cukrumi bei grietine ir palikti pastovėti keletą
minučių.

Margariną ir miltus kapoti peiliu. 2 kiaušinius išplakti su druska, supilti
mielių masę, miltų masę ir suminkyti tešlą. Ją palikti šaldytuve 1,5
valandos.

Tešla supjaustoma į 8 lygias dalis, jos iškočiojamos ir dar padalinamos į
8 trikampius. Ant kiekvieno gabaliuko platesniojo krašto dedama
uogienės ar marmelado ir suvyniojama. Pamirkoma išplaktame
kiaušinyje su cukrumi ir vaniliniu cukrumi.

Kepkite apie 30 minučių įkaitintoje orkaitėje iki 180 C laipsnių.
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Sluoksniuoti pyragaičiai

Ingredientai:
Tešlai: 7 kiaušiniai
cukraus 1 stiklinės
miltų 7 šaukštai
krakmolo 7 šaukštai
kepimo miltelių 2 šaukšteliai
kakavos 2 šaukštai
Pudingui:
pieno 0,5 l
cukraus 1 stiklinė
vanilinio cukraus 1 pakelis
miltų 2 šaukštai
krakmolo 2 šaukštai
margarino VILNIUS kepiniams 200-250 g
kakavos 2 šaukštai
citrina 1
Viršutiniams sluoksniams:
Konservuoti persikai
braškinės varškės (skonį galite pasirinkti pagal save) 350-400 g
vyšnių želė 1
persikų želė 1

Paruošimas:
Kiaušinių baltymus atskiriame nuo trynių ir išplakame iki putų.
Sumaišome su cukrumi ir dedame ištrintus trynius bei miltus. Tešlą
padaliname į dvi dalis. Į vieną iš jų beriame kakavą ir išmaišome. Iš
abiejų tešlų iškepame du atskirus papločius.

Pienas sumaišomas su miltais ir krakmolu, šiek tiek pakaitinama. Kai
masė atvėsta sumaišoma su margarinu, cukrumi ir vaniliniu cukrumi.
Masė gerai išmaišoma ir padalinama į dvi dalis. Į vieną iš dalių
sudedama kakava, o į kitą citrinos sultys.

Želė paruošiama pagal nurodymus ant pakuotės, tada atvėsinama ir
sumaišoma su varške.

Dabar pateikiami nurodymai kaip reikia sluoksniuoti. Pirmiausia
dedamas šviesus biskvitas. Pilamas kakavinis pudingas, paliekama
sustengti. Dedamas tamsus biskvitas, kuriame padaromos duobutės ir
pilamas citrininis pudingas. Kitas sluoksnis vyšninės želė su varške.
Galiausiai išdėliojami persikai ir apipilama persikų želė. Paliekama
sustengti.

Supjaustoma gabaliukais ir galima patiekti. Skanaus.
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Vaisiai tešloje

Ingredientai:
miltų 2 stiklinės
cinamono 1 šaukštelis
kepimo miltelių 1 šaukštelis
pieno 1,5 stiklinės
Vaisiai – bananai, obuoliai, persikai, kriaušės ir kiti.

Paruošimas:
Miltus persijojame ir sumaišome su cinamonu bei kepimo milteliais.
Pieną pašildome ir supilame į sausų ingredientų mišinį. Masę plakame
su mikseriu (ji turi gautis grietinės konsistencijos).

Vaisius susipjaustome didesniais gabaliukais. Juos suberiame į tešlą ir
išmaišome, kad vaisiai apsidengtų ja.

Aliejų įkaitiname ir dedame tešlos gabaliukus, tačiau nedėkite visų iš
karto, nes jie išvirs vienam gabale. Dėkite po keletą juos vartydami
virkite iki šviesiai rudos spalvos.

Skanaus.
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Tartaleta su plikytu kremu ir vaisiais

Ingredientai:
Tešlai:
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
miltų 350 g
druskos 1 žiupsnelis
kiaušinis 1
cukraus pudros 150 g
vanilinio cukraus 1 šaukštelis
Kremui:
pieno (reiktų riebesnio) 500 ml
kiaušinio tryniai 3
kukurūzų krakmolo - aš gaminu iš bulvių krakmolo irgi tiko 50 g
cukraus 100 g
Vanilinis cukrus (Čia jau pagal skonį, nes reiktų tikros vanilės, bet aš jos
Lietuvoje nerandu pirkti)
Įvairiausi vaisiai ir uogos, tik jokių konservuotų vaisių, taip pat netinka arbūzas
ir melionas, nes jie vandeningi.

Paruošimas:
Krepšeliams pasigaminti reikės sviestinės tešlos:

į miltus padaryti duobutę ir sutarkuoti su burokine tarka margariną,
įdėti žiupsnelį druskos ir cukraus pudros ir lengvai viską suminkyti -
tiksliau padaryti tokius kaip trupinukus, tada įmušti kiaušinį ir viska
suminkyti į vientisą masę. Jei reikia, įpilkite šalto vandens arba
pridėkite miltų. Turi gautis tešla, nelimpanti prie rankų. Ją įvyniokite į
maistinę plėvelę ir įdėkite į šaldytuvą, kol gaminsite kremą.

Kremas:

Paimkite pieną, tik pasilikite pusę stiklinės,o likusį pastatykite virti ant
silpnos ugnies. Į jį įdėkite vanilės (vanilinio cukraus).

Tada 3 kiaušinio trynius suplakti su cukrumi ir krakmolu ir įpilkite tą
pieną, kurį pasilikome. Kai pienas užvirs, jį lėtai pilkite į kiaušinius ir
maišykite.

Tada visą šitą masę statykite ant viryklės ir nuolatos maišykite, kad
nepridegtų ir kremas pradės tirštėti. Taip ant silpnos ugnies viš
maišant, reiktų palaikyti kelias minutes. Kremą būtinai ataušinkite ir
uždenkite viršų maistine plėvele, kad nesudžiūtų.

Ištraukite tešlą iš šaldytuvo ir iškočiokite. Sudėkite į mažas formeles
arba į vieną didelę. Būtinai su šakute pradurkite tešlos dugną ir ant
viršaus uždėkite kepimo popierių, o ant jo užpilkite žirnių ar pupų.
Reikalinga tam, kad tešla nepakiltų.
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Kepkite 180 C orkaitėje apie 15 min., kad švelniai paruduotų.

Ištraukite iškepusį pyragą ir palaukite, kol atvės.

Tik tuomet sudėkite į vidų kremą. Papuoškite vaisiais.

Skanaus

Tiesa, nepaminėjau, vaisius apipyliau "Dansugar" žele-cukrumi.
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Sluoksniuotos tešlos pyragėliai su vyšniomis

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 250 g
miltų 250 g
druskos 1 žiupsnelis
acto 5 lašai
šalto vandens 100 ml
vyšnių be kauliukų 200 g
cukraus pagal skonį (vyšnioms)

Paruošimas:
Šaltą margariną supjaustome plonai ir dedame į 50 g miltų. Trumpai
paminkome. Suformuojame keturkampį, suvyniojame į pergamentinį
popierių ir paliekame šaltai.

Likusius miltus persijojame ant stalo ar lentos. Kauburėlio viduryje
padarome įdubimą ir į jį suberiame druską, supilame actą bei vandenį.
Viską sumaišome ir minkome, kol tešla lengvai atsiskiria nuo pagrindo.
Tešla gaunasi vidutinio kietumo.

Iš šios tešlos suformuojame 3-4 cm storio lakštą. Ant vieno šio lakšto
krašto sudedame suminkytą margariną (kurį laikėme šaltai) ir
užlenkiame kitą tešlos kraštą.

Tešlą, per daug nespaudžiant, iškočiojame į 1 cm storio pailgą sluoksnį.
Kočioti reikia nuo vidurio kraštų link.

Galus užlenkite ir lakštą sulankstykite į keturis sluoksnius. (Galus
sulenkite link vidurio ir po to dar kartą viską perlenkite). Tešlą laikykite
30 min. šaltai. Vėliau šį procesą kartoti dar bent 2 kartus.

Iškočiotą tešlą supjaustome pailgais keturkampiais.

Ant kiekvieno keturkampio dedame vyšnių ir susukame arba tiesiog
užlenkiame tešlą ir užspaudžiame kraštus.

Kepame pyragėlius 170 laipsnių orkaitėje apie 20 min.
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Ausytės

Ingredientai:
išrūgų arba pasukų 0.5 l
kiaušiniai 2 vnt
stiklinės cukraus 0.5 stiklinės
margarino VILNIUS kepiniams 50 g
kepimo miltelių 0.5 šaukštelio
miltai, kiek jums reikia minkant tešlą. Tešla nebus labai kieta.
cukraus pudros (pabarstymui)
augalinis aliejus (kepimui)

Paruošimas:
Kiaušinius išsukame su cukrumi ir ištirpintu margarinu. Supilame
pasukas, beriame miltus, kepimo miltelius ir gerai išminkome.

Tešlą iškočiojame plonai. Supjaustome į stačiakampius. Kiekvieno
stačiakampio viduryje padarome skylę, (apie 1 cm ilgio). Per skylę
ištraukiame vieną tešlos pusę. Tai pakartojame ir su likusiais tešlos
stačiakampiais.

Kepame aliejuje, kol gražiai pagelsta. Aliejus turi apsemti pyragėlius.

Iškeptus pyragėlius dar karštus sudedame ant popierinių rankšluostėlių.
Pabarstome cukraus pudra.

Skanaus
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Arbatiniai pyragaičiai su džiovintais vaisiais

Ingredientai:
miltų 250 g
kiaušinių tryniai 2
cukraus 0.5 stiklinės
citrinų žievelių 0.5 arbatinio šaukštelio
margarino VILNIAUS kepiniams 80 g
sodos 1 šaukštelis
kepimo miltelių 1 a.š.
stiprios arbatos 1-1.5 stiklinės
razinų 100 g
džiovintų slyvų 100 g

Paruošimas:
Užviriname arbatą, suberiame nuplautus ir nusausintus džiovintus
vaisius ir verdame 5 minutes. Vaisius perkošiame ir nusausiname, o
arbatą atvėsiname.

Margariną išsukame su cukrumi, po vieną sudedame kiaušinių trynius,
išmaišydami. Kepimo miltelius ir sodą sumaišome su miltais, taip pat
citrinų žievelėmis ir sudedame į margarino masę. Viską gerai
išmaišome. Galiausiai supilame arbatą bei vaisius ir vėl išmaišome.

Kepimo formeles ištepame sviestu ir apibarstome džiūvėsiais.
Supilame tešlą ir dedame į orkaitę. Kepame 180 ° C temperatūroje
apie 40 minučių.

Prieš patiekdami galite apibarstyti cukraus pudra arba glajumi.
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Krepšeliai su vasarišku įdaru

Ingredientai:
Tešlai:
miltų 300 g
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
kiaušinių tryniai 2 vnt.
cukraus pudros 2 šaukštai
vanilinio cukraus 1 šaukštelis
druskos Žiupsnelis
Įdarui:
pieno 1,5 stiklinės
kiaušinių tryniai 4 vnt.
pudingo miltelių 0,5 pakelio
Uogienė
obuoliai 2 vnt.
rudojo cukraus 2 šaukštai

Paruošimas:
Tešlai skirti ingredientai sumaišomi ir užminkoma tešla. Ją padedame į
šaldytuvą sustengti.

Kepimo formeles ištepame riebalais ir dedame tešlos. Kepame 15
minučių 180 C temperatūroje.

Pieną užviriname ir sumaišome su pudingo milteliais ir kiaušinio
tryniais. Masę supilame į krepšelius ir paliekame šiek tiek sustingti.
Tada dedame uogienės, obuolių riekelių ir apibarstome ruduoju
cukrumi. Dar dedame į orkaitę 5 minutėms.
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Jogurtiniai pyragėliai su įdaru

Ingredientai:
Tešlai:
margarino VILNIUS kepiniams 170 g
cukraus pudros 120 g
natūralaus jogurto 125 g
miltų 375 g
kiaušinis 1 vnt.
kepimo miltelių 1 šaukštelis
druskos 1 žiupsnelis
Vanilės
Įdarui:
obuoliai 4 vnt.
cukraus 180 g
Cinamono
ekspreso kavos 1 puodelis
jogurto 125 g
pieno 50 g
krakmolo 1 šaukštas
kiaušiniai 2 vnt.
migdolų 100 g
vanilės

Paruošimas:
Iš tešlai skirtų ingredientų užminkome tešlą. Ją paliekame šaldytuve
mažiausiai valandai laiko.

Obuolius nulupame, supjaustome gabaliukais ir apibarstome su 100 g
cukraus ir cinamonu. Užplikome kavą ir supilame dar karštą ant
obuolių, kad jie suminkštėtų.

80 g cukraus sumaišome su kiaušiniais, pridedame jogurto, pieno,
krakmolo ir vanilės. Viską labai gerai sumaišome. Tada dedame ant
ugnies iš šiek tiek pakaitiname, kad gautume tirštą, pudingo pavidalo
masę.

Kepimo formelės ištepamos margarinu ir dedame tešlą, tačiau dalį
tešlos pasiliekame užbarstyti ant viršaus. Tešlą dedame taip, kad
viduje butų duobutės, į kurias dedame obuolių masę ir po to pudingo
masę. Apibarstome smulkintais riešutais ir likusios tešlos gabaliukais.

Kepame orkaitėje 30 - 35 minutes esant 180 - 200 C temperatūrai.
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"Šokoladinės bulvės"

Ingredientai:
šokoladinių sausainių 400 g
sutirštinto pieno 0,5 indelio
margarino VILNIUS kepiniams, kambario temperatūros 150 g
vanilės ekstrakto 2 lašai
brendžio, viskio ar romo (tačiau nebūtina) 1 valgomasis šaukštas
kakavos miltelių 2 šaukštai

Paruošimas:
Sausainius sutrupinau rankomis iki trupinukų.

Sutirštintą pieną sumaišiau su ištirpintu margarinu, vanile ir kakavos
milteliais. Viską gerai išsukau su šaukštu. Šią masę palikau šaldytuve
30 minučių.

Sausainius užpyliau brendžiu.

Kremą sumaišiau su sausainiais ir suformavau bulvės formos
pyragėlius.

Juos palaikiau šaldytuve 1 valandą ir patiekiau. Skanaus
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Pyragėliai su slyvomis ir baltuoju šokoladu

Ingredientai:
Tešlai:
margarino VILNIUS kepiniams 280 g
miltų 250 g
vandens 80 ml
druskos 1 žiupsnelis
cukraus 1 žiupsnelis
acto 6 lašai
Įdarui:
medaus 2 šaukštai
slyvų 300 g
baltojo šokolado 100 g

Paruošimas:
Šaltą margariną sutarkuojame burokine tarka ir dedame į ketvirtadalį
miltų. Išminkome. Susukame į foliją ir palaikome šaldytuve bent 30
minučių.

Likusius miltus išbarstome ant stalo. Kauburėlio viduryje padarome
įdubimą ir į jį suberiame druską, cukrų, supilame acto lašus ir vandenį.
Viską sumaišome ir minkome, kol tešla nebelimpa.

Gautą tešlą suminkome su atšaldytu margarinu ir miltais.

Tešlą iškočiojame plonai, maždaug 5 mm storio.

Susipjaustome tešlą į kvadratus. Į vieną kvadrato kampą dedame įdaro
ir pora skiltelių šokolado. Perlenkiame per pusę, kad gautųsi trikampis.
Užspaudžiame kraštus.

Įdaras - susmulkintos slyvos sumaišytos su medumi.

Kepame 200 C orkaitėje 20 minučių.

Skanaus
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Aguonų pyragėliai su persikais

Ingredientai:
Raugui:
šilto pieno 300 ml
cukraus 2 šaukštų
miltų 200 g
sausų mielių 11 g
Tešlai:
kiaušinių trynių 3 vnt.
vanilinio cukraus 10 g
cukraus 2-3 šaukštų
druskos 1 žiupsnelio
margarino VILNIUS kepiniams 50 g
aguonų 3 šaukštų
miltų 400 g
Aptepimui:
kiaušinio 1 vnt.
Įdarui:
persikų džemo 1,5 stiklinės

Paruošimas:
Raugui skirtus produktus išmaišykite, uždenkite ir palikite 20 minučių
šiltoje vietoje.

Tešlą minkome kaip įprastai, nepamirškite raugo, o pačioje pabaigoje
beriame miltus.

Kai išminkysite tešlą, palikite šiltai 1 valandai.

Tešlą iškočiokite ir supjaustykite į trikampėlius. Ant plačiojo krašto
dėkite persikų džemo ir susukite ar sulankstykite pyragėlius. Čia jau
jūsų fantazijai.

Pyragėlius, preiš kepant, reikėtų ištepti kiaušinio plakiniu.

Pyragėliai iškeps po 20 minučių, jei kepsite 180 laipsnių orkaitėje.

Skanaus!
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Pyragėliai su razinomis

Ingredientai:
sausų mielių 7 g
margarino VILNIUS kepiniams 125 g
kiaušinis 1 vnt.
kvietinių miltų 480 g
cukraus 75 g
pieno 143 ml
druskos 1 žiupsnelis
malto cinamono 0,5 šaukštelio
tarkuotų citrinų žievelių 2 šaukšteliai
tamsių razinų 190 g

Paruošimas:
Sausus produktus: miltus, mieles, cukrų, druską, cinamoną, citrinos
žieveles sumaišome.

Išplakame kiaušinį, jį išsukame su margarinu, supilame pieną.
Išmaišome.

Į pieną suberiame sausus produktus. Gerai išminkome. Iškočiojame
kvadrato formos.

Ant tešlos suberiame razinas, paskirstant po visą tešlą.

Susukame ir supjaustome į 12 griežinėlių.

Sudedame į kepimo formą, pabarstytą miltais ir kepame apie 20
minučių.
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Tešlos krepšeliai su vyšnių kremu

Ingredientai:
Tešlai:
margarino VILNIUS kepiniams 125 g
kvietinių miltų 200 g
cukraus 50 g
kiaušinis 1 kiaušinis
vandens, jei tešla bus per kieta 1 šaukštas
druskos 1 žiupsnelis
Kremui:
vyšnių 150 g
cukraus 30 g
ledų 60 g
kvietinių miltų 20 g

Paruošimas:
Produktus, kurie reikalingi tešlai, sumaišome. Tešlą reikia gerai
iškočioti. Jei turite laiko, tešlą palikite šaldytuve 1 valandai.

Kepimo formeles krepšeliams išklojame tešla, turi atkartoti kepimo
formelės formą.

Kepame orkaitėje iki 200 laipsnių apie 20 minučių.

Į iškepusius ir atvėsusius krepšelius įdedame vyšnių kremo t.y vyšnios
be kauliukų sutrintos su cukrumi ir išplaktos su vaniliniais ledais ir
trupučiu miltų.

Puošiame krepšelius mėgstamais vaisiais. Skanaus
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Meduoliai su serbentais

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
kiaušiniai 2 vnt.
medaus 200 g
citrinos žievelių 1 a.š.
miltų 200 g
augalinio aliejaus 2 šaukštai
kakavos 1 šaukštas
kepimo miltelių 1 pakelis
raudonųjų serbentų uogienės 150 g
serbentų papuošimui 1 sauja

Paruošimas:
Suminkštėjusį margariną supjaustome gabaliukais ir suplakame
maišytuvu su medumi ir citrinų žievelėmis, kol pasirodys putos. Toliau
plakame įmušdami kiaušinius ir supildami aliejų. Atidžiai išsijojame
miltus, kepimo miltelius ir kakavą, viską išmaišome.

Paruoštą tešlą supilame į riebalais išteptą formą ir kepame 160
laipsnių temperatūroje, 40 min.

Iškepusį ir ataušusį pyragą perpjauname išilgai. Ant vienos dalies
dedame uogienės ir uždengiame kita dalimi. Supjaustome gabalėliais ir
papuošiame cukraus pudra bei serbentais.
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Rabarbarai tešloje

Ingredientai:
Tešlai:
margarino VILNIUS kepiniams 80 g
miltų 150 g
kiaušinis 1 vnt
cukraus 1-2 šaukštai
druskos 1 žiupsnelis
vandens 2 šaukštai
Įdarui:
rabarbarų 3 vnt
Apvoliojimui:
rudojo cukraus (gali būti paprastas) 5 šaukštai
cinamono 2 kaupini šaukštai

Paruošimas:
Kiaušinio trynį išsukame su cukrumi. Įmaišome druską, pilame
vandens,suberiame miltus, supjaustytą kubeliais margariną. Greitai
sumaišome ir suformuojame kamuolio formos. Tešlą paliekame
šaldytuve 20-30 minučių.

Nulupame rabarbarus ir supjaustome maždaug 7 cm ilgio atkarpėlėmis.

Tešlą iškočiojame. Susipjaustome išilgomis juostelėmis ir susukame
kiekvieną rabarbaro stiebelį į tešlą.

Gautus pyragėlius ištepame išplaktu kiaušinio baltymu ir pavoliojame
cinamone ir cukruje.

Kepiau 170 laipsnių orkaitėje iki 15 minučių.
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Krepšeliai su varškės ir razinų įdaru

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
kiaušinis 1 vnt
varškės 250 g
cukraus 80 g
razinų 50 g
kvietinių miltų 175 g
citrinos žievelės 0,25 vnt

Paruošimas:
Iš anksto išimkite margariną iš šaldytuvo, kad suminkštėtų. Atskirkite
kiaušinių baltymus nuo trynių. Išplakite margariną, baltymus ir 30 g
cukraus su elektriniu maišytuvu. Supilkite miltus ir išminkykite tešlą.
Padalinkite tešlą į keletą dalių ir sudėkite į formeles.

Sumaišykite varškę, kiaušinių trynius, razinas, likusį cukrų ir citrinos
žievelę bei sudėkite viską į krepšelius.

Kepkite 15-20 min., 200 laipsnių temperatūroje.
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Pyragaičiai su riešutų įdaru

Ingredientai:
Tešlai:
miltų 320 g
kiaušinis 1 vnt.
margarino VILNIUS kepiniams 50 g
aliejaus 3 šaukštai
grietinės 3 šaukštai
cukraus 80 g
kepimo miltelių 1 šaukštelis
druskos 1 žiupsnelis
Įdarui:
uogienės 350 ml
razinų 125 g
graikinių riešutų 100 g
džiūvėsių 4 šaukštai
miltinio cukraus 2 šaukštai

Paruošimas:
Išsijokite miltus ir sumaišykite su cukrumi. Muškite kiaušinius,
išmaišykite ir pilkite aliejų. Berkite kepimo miltelius, nepamirškite
nuolat išmaišyti. Ištirpinkite margariną ir supilkite į masę, gerai
išmaišykite.

Riešutus šiek tiek pakepinkite orkaitėje ar keptuvėje iki paruduos, o
tada sutrinkite kočėlo pagalba. Juos suberkite į uogienę kaip ir razinas.

Tešlą iškočiokite (kad lengviau kočiotųsi ir patogiau būtų kepti, galite
tešlą padalinti į keletą dalių, o tada kiekvieną iškočioti). Ant tešlos
pabarstykite džiūvėsėlių ir dėkite įdaro, jį išlyginkite ir susukite į ritinį.
Dėkite į skardą ir įpjaukite viršuje, kokio dydžio pyragaičių norėsite.

Kepkite 180 C laipsnių temperatūroje apie 30 minučių.
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Varškės pyragaičiai Ramuma

Ingredientai:
Tešlai:
miltų 3 stiklinės
miltinio cukraus 1 stiklinė
kiaušinis 1 vnt.
tryniai 3 vnt.
margarino VILNIUS kepiniams 1 pakelis
kepimo miltelių 1 pakelis
kakavos 2 šaukštai
Įdarui:
tryniai 8 vnt.
cukraus pudros 600 g
margarino VILNIUS kepiniams 1 pakelis
varškės 1,2 kg
krakmolo 2 šaukštai
citrina 1 vnt.
razinų 200 g

Paruošimas:
Sumaišyti tešlai skirtus ingredientus. Išminkyti tešlą ir padalinti į dvi
dalis, vieną dalį dėti į šaldytuvą, kitą į kepimo formą.

Pasiruošti įdarą. Sutrinti varškę, supilti kiaušinių trynius, tirpintą
margariną ir cukraus pudrą. Gerai išmaišyti. Gerai išplakti kiaušinių
baltymus ir įmaišyti į tešlą. Taip pat supilti krakmolą, citrinos žieveles,
razinas ir išmaišyti. Įdarą supilti ant pyrago tešlos. Galiausiai užtarkuoti
kitą dalį tešlos.

Kepti 1,5 valandos orkaitėje, įkaitintoje iki 160 C laipsnių.



Desertai Pyragėliai

Pyragaičiai su rikotos įdaru

Ingredientai:
Tešlai:
miltų 500 g
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
cukraus 200 g
medaus 30 g
vandens 100 g
druskos 1 žiupsnelis
Įdarui:
manų kruopų 150 g
pieno 400 g
margarino VILNIUS kepiniams 1 šaukštas
cukraus 250 g
rikotos sūrio 500 g
kiaušinis 1 vnt.
apelsino žievelių cukruje 200 g

Paruošimas:
Tešlai:

500 g miltų
200 g margarino VILNIUS kepiniams
200 g cukraus
30 g medaus
100 g vandens
1 žiupsnelis druskos

Įdarui:

150 g manų kruopų
400 g pieno
1 šaukštas margarino VILNIUS kepiniams
250 g cukraus
500 g rikotos sūrio
1 kiaušinis
200 g apelsino žievelių cukruje
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Šokoladiniai pyragaičiai su abrikosais

Ingredientai:
Pagrindui:
miltų 250 g
cukraus pudros 90 g
margarino VILNIUS kepiniams 150 g
citrinos sultys 1 vnt
kiaušinis 1 vnt
Pildymui:
šokolado (70% kakavos) 100 g
grietinėlės 33% riebumo 100 g
abrikosų, supjaustyti plonais gabalėliais 500 g
pistacijų riešutų 50 g

Paruošimas:
Margariną sutriname su miltais, kol gaunasi trupiniai. Suberiame
likusius ingredientus ir išminkome tešlą.

Kepimo formeles išklojame tešla, atkartodami pačios kepimo formelės
formą. Paliekame šaldytuve 1 valandai.

Po to kepame orkaitėje iki 200 C temperatūros 20 minučių.

Šokoladą ištirpiname garų vonelėje ir išplakame su grietinėle.

Iškepusius pyragėlius užpildome šokolado ir grietinėlės mase. Viršų
papuošiame abrikosų griežinėliais. Pabarstome pistacijų riešutais.
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Varškinės žvaigždutės su persikais

Ingredientai:
Varškės 1 kg
Kiaušinių 5 vnt
Pieno 120 ml
Manų kruopų 200 g
Cukraus 170 g
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
Kietesnių persikų 2 vnt
Natūralaus vanilės ekstrakto šlakelio
Druskos žiupsnelio
Sviesto gabaliuko
Džiūvėsėlių 2-3 šaukštų

Paruošimas:
Varškę pertriname per sietelį. Sudedame lengvai šakute plaktus
kiaušinių trynius, pilam pieną ir atvėsintą tirpintą margariną, beriam
kubeliais pjaustytus persikus, manų kruopas bei druską. Viską
išmaišome.
Kiaušinių baltymus išplakame su cukrumi ir vanilės ekstraktu iki purios
masės. Atsargiai įmaišome į varškės masę. Tešlą paliekame geram
pusvalandžiui pailsėti.
Kepimo formeles ištepame sviestu ir pabarstome džiūvėsėliais.
Pašauname į 180 0C įkaitintą orkaitę 40 - 50 min., priklausomai nuo
formelių dydžio.
Atvėsusios žvaigždutės puikiai išsiima iš formelių.
Skanaus ir gerų mokslo metų!
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Eklerai

Ingredientai:
Pyragaičiams:
Margarino VILNIUS kepiniams 125 g
Vandens 1 stiklinės
Miltų 1 stiklinės
Kiaušinių 4 vnt
Kremui:
Pieno 500 ml
Vanilės, romo esencijos
Kiaušinio trynių 5 vnt
Cukraus 100 g
Kvietinių miltų 30 g
Bulvių krakmolo 30 g
Brendžio (nebūtinai) 20 ml

Paruošimas:

Pyragaičių gaminimas

Puodelyje užvirinkite vandenį su margarinu. Į verdantį mišinį dalimis
supilkite miltus ir mediniu šaukštu intensyviai maišykite. Masė turi
gautis lygi ir blizgi. Palikite masę šiek tiek atvėsti (bet kad ne būtų
pilnai atvėsusi). Po to įmuškite vieną kiaušinį, išmaišykite iki vientisos
masės ir tą patį atlikite su likusiais 3 kiaušiniais.
Paruoštą masę sudėkite į konditerinį maišelį su plačiu antgaliu arba
galima dėti su šaukšteliu ir į kepimo skardą išklota kepimo popieriumi
išspauskite pyragaičius. Prisiminkite, kad kepant pyragaičiai išsipūs,
dėl to reikia palikti apie 1,5 cm. tarpelius tarp pyragaičių. Dėkite į
įkaitintą orkaitę iki 190°C apie 20-30 min.

Kremo gaminimas

Užvirinkite pieną ir nukelkite nuo ugnies. Kiaušinių trynius išplakti su
cukrumi iki baltumo, sudėti miltus, krakmolą.
Į užvirintą pieną po truputį supilti kiaušinių ir miltų masę, pastoviai
maišant, kad nesutrauktų kiaušinių. Viską supylus vėl statyti puodą ant
vidutinės ugnies. Masę užvirinti ir pastoviai maišyti mediniu šaukštu
(kad neprisviltų). Nuo užvirimo, pavirkite dar apie 1 minutę, kol kremas
sutirštės ir nukelkite nuo ugnies. Tada galima įpilti brendžio bei
esencijų. Kremą atvėsinkite, karts nuo karto pamaišant kad
nesusidarytų plėvelė.
Atvėsintą kremą sudėkite į konditerinį maišelį bei pripildykite iškeptus
plikytus pyragaičius. Arba kremą galima dėti į pyragaičius tiesiog
šaukšteliu, įpjovus pyragaičius.



Desertai Pyragėliai

Galette su obuoliais, braškėmis ir juodaisiais
serbentais

Ingredientai:
2 vidutinio dydžio arba 4 mažesniems kepiniams reikės:
Miltų 240 g
Margarino VILNIUS kepiniams 120 g
Druskos žiupsnelio
Kiaušinių trynio 1 vnt
Šalto vandens 6 v.š.
Cukraus (tešlai) 50 g
Cukraus (pabarstymui) 20 g
Didelių braškių 8 vnt
Obuolių` 3 vnt
Šaldytų juodųjų serbentų saujos

Paruošimas:
Miltus, margariną, druską ir cukrų pirštais ištrinkite iki smulkių trupinių.
Supilkite vandenį ir užminkykite tešlą.
Pagamintą tešlą dėkite į maišelį ir 30 minučių palaikykite šaldiklyje.
Padalinkite tešlą pusiau ir iš kiekvieno gabalėlio iškočiokite po 4-5 mm
storio apskritimus.
Aptepkite išplaktu kiaušinio tryniu.
Į vidurį ant iškočiotos tešlos dėkite kubeliais pjaustytus obuolius,
braškes ir apiberkite serbentų uogomis.
Tešlos kraštus užlenkite.
Kepinį dar kart aptepkite kiaušinio tryniu ir apibarstykite cukrumi.
Kepkite 180 laipsnių orkaitėje 30 minučių.
Atvėsintą apiberkite cukraus pudra.
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Plikytos tešlos pyragaičiai PROFITEROLES su
kremu ir šokoladu

Ingredientai:
Tešlai:
Pieno 350 ml
Vandens 300 ml
Miltų 300 g
Cukraus 3 v.š.
Druskos 1/2 a.š.
Kokosų aliejaus 200 g
Kiaušinių 4 vnt
Džiovintų tarkuotų apelsinų žievelių 1 a.š.
Kremui:
Vanilinio cukraus 2 a.š.
Riebios grietinėlės 300 ml
Cukraus 250 v.š.
Glaistui:
Juodojo šokolado 200 g
Margarino VILNIUS kepiniams 30 g
Tarkuotos 1 apelsino žievelės

Paruošimas:
Į puodą supilkite pieną, vandenį, suberkite cukrų ir druską.
Maišydami kaitinkite ant nedidelės ugnies, kol cukrus ir druska ištirps.
Sudėkite kokosų aliejų.
Kaitinkite toliau, kol sutingęs kokosų aliejus ištirps.
Viską užvirinkite.
Kaitrą išjunkite ir nuolat maišant šaukštu arba šluotele po truputį
berkite miltus, sumaišytus su džiovintomis tarkuotomis apelsino
žievelėmis ir maišykite, kad nesusidarytų gumuliukai, tešla būtų
vientisa.
Kai jau tešla nebelips prie puodo sienelių - nebemaišykite.
Palikite pravėsti.
Įmuškite po vieną kiaušinius ir vėl energingai maišykite, kol kaskart
įmuštas kiaušinis pasiskirstys tešloje. Taip įmuškite ir gerai išmaišykite
visus 4 kiaušinius.
Orkaitę įkaitinkite iki 200 laipsnių.
Kepimo skardą išklokite kepimo popieriumi.
Konditeriniu maišeliu ar švirkštu plačiu antgaliu darykite norimo dydžio
tešlos rutuliukus. Pasistenkite, kad tarpai būtų vienodi, nes kepdami,
sausainiai pūsis ir gali tiesiog sulipti.
Kepkite 20 minučių, arba tol, kol pyragaičiai gražiai parus.
Kremui išplakite šaltą grietinėlę su cukrumi bei vaniliniu cukrumi.
Iškepusius pyragaičius atvėsinkite.
Kiekvieną jų perpjaukite skersai pusiau.
Užspauskite norimą kiekį plaktos grietinėlės ir ant viršaus uždėkite
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nupjautą pyragaičio viršutinę dalį.
Šokoladą sulaužykite, sudėkite į dubenį, kurį statykite puodan su
verdančiu vandeniu.
Dėkite margariną ir viską maišykite, kol margarinas ir šokoladas ištirps.
Šokoladinis glaistas turi būti skystas ir neatšalti - laikykite ant puodo
su karštu vandeniu.
Paruoštu glaistu apliekite jau įdarytus pyragaičius.
Nutarkuokite nuplauto apelsino žievelę ir ja apibarstykite glaistu
aplietus pyragaičius.

Recepto istorija:
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Skanieji pyragėliai su varške ir obuoliais

Ingredientai:
Apie 30 vnt.
Margarino VILNIUS kepiniams 200 g
Cukraus 50 g
Vanilinio cukraus 20 g
Varškės 250 g
Grietinės 2 v.š.
Kiaušinių trynių 1 vnt
Miltų 150 g
Įdarui:
Obuolių
Obuolių uogienės
Cinamono su cukrumi
Kiaušinio baltymo (aptepti)

Paruošimas:
1. Dubenyje sutriname margariną su cukrumi ir vaniliniu cukrumi.
Dedame trynį, grietinę, varškę ir viską išmaišome. Tada po truputį
maišant beriame miltus. Rankomis suformuojame du tešlos
„kamuoliukus" ir juos dedame į šaldiklį pusvalandžiui.
2. Tuo metu ruošiame įdarą: nulupame obuolius ir supjaustome
skiltelėmis, suberiame į dubenį ir apibarstome cinamonu su cukrumi,
išmaišome.
3. Pyragėlių aptepimui išsiplakame kiaušinio baltymą su cinamonu.
4. Įkaitiname orkaitę iki 200ºC laipsnių, o kepimo skardą išklojame
kepimo popieriumi.
5. Stalo paviršių pabarstome miltais ir iškočiojame apvalų tešlos lakštą,
kurį padaliname maždaug į 12 trikampių.
6. Kiekvieną trikampį patepame obuolių uogiene, dedame obuolio
skiltelę ir suvyniojame. Tada aptepame išplaktu baltymu su cinamonu.
7. Kepame apie 15-20 minučių, kol gražiai parus.
Skanaus!
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"Velykinės morkytės"

Ingredientai:
Sluoksniuotos mielinės ar beliemės tešlos 1 pakelis
Fermentinio sūrio 100 g
Kiaušinių 2 vnt
Kiaušinio trynio 1 vnt
Margarino VILNIUS kepiniams 30 g
Majonezo pagal skon
Česnako pagal skon
Krapų ar petražolių pagal skon

Paruošimas:
Pirmiausia iš folijos reikia pasigaminti nedidelius kūgelius, tuomet ant
kūgelių apvyniojamos sluoksniuotos tešlos juostelės, viskas aptepama
kiaušinio tryniu.
Tuomet morkyčių "kiauteliai" "suguldomi" į margarinu VILNIUS
kepiniams išteptą skardelę bei pašaunami į iki 180-200 laipsnių
temperatūros įkaitintą orkaitę.
Įdarui pasigaminame įprastą "Pikantišką" mišrainę, t.y.: sutarkuotas
fermentinis sūris, sumaišytas su virtais ir susmulkintais kiaušiniais,
pagal skonį dedama majonezo, česnako ir krapų arba petražolių.
Kuomet morkyčių "kiauteliai" būna jau iškepę, reikia atsargiai iš vidaus
išimti folijos kūgelius ir po truputį, geriau plonuoju šaukštelio galu,
įkrėsti pikantiško įdaro, o visą morkytės grožį suteikia į vidų įkišta
krapų
arba petražolių šakelė.

Skanaus!
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Tartalete su vaisiais

Ingredientai:
Ingredientai krepšeliams:
Margarino VILNIUS kepiniams (kamb. temp.) 100 g
Kiaušinio 1 vnt.
Miltų 200 g
Cukraus 100 g
Vanilinio cukraus 0.5 a.š.
Ingredientai varškės įdarui:
Kiaušinio 1 vnt.
Varškės 200 g
Citrinos žievelės (tarkuotos) 1 vnt.
Cukraus pudros 1 v.š.
Ingredientai lipalui:
Dr. Oetker bespalvės želės 1 vnt.
Skaidrios želės 1 vnt.
Vandens 250 ml
Cukraus 2 v.š.

Paruošimas:
Margariną išsukti su paprastu ir vaniliniu cukrumi iki purios masės,
įmušti kiaušinį ir gerai išmaišyti. Suberti persijotus miltus ir užminkius
tešlą, padėti į šaldymo kamerą 30 min.

Varškės gaminimas:visus ingredientus sumaišyti iki vienalytės masės.

Tešlą formuoti 1cm storio paplotėliais ir dėti į formeles (ar didelę
tartaletes formą). Pagrindą subadyti šakute ir dėti į įkaitintą orkaitę iki
200 laipsnių, 10 min. pakepti.
Pakepus į kiekvieną formelę uždėti po šaukštą įdaro ir dar pakepti
15-20 min.

Lipalo gaminimas:viską sumaišyti ir užvirinti - NUOLAT MAIŠYTI. Masė
turi pasidaryti bespalvė ir sutirštėti. Dar karštą ją lieti ant vaisių,
išdėliotų ant pyragėlių. Greitai stingsta. Jei dar nebaigėte darbo, o jau
per daug susitingo - galite vėl pakaitinti nuolat maišant kol vėl bus
reikiamos konsistencijos.
Papuošimui naudokite mėgstamus nuplautus vaisius, uogas.
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Spurgytės

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 25 g
Miltų 250 g
Pieno 125 ml
Sausų mielių 4 g
Cukraus 1 valg. šaukšt.
Druskos 1 arbat. šaukštel.
Kiaušinio 1 vnt.
Aliejaus 25 ml
Grietinės 25 g

Paruošimas:
Ant nedidelės ugnies ištirpinkite margariną. Persijokite miltus su
sausomis mielėmis. Suberkite cukrų ir druską, gerai išmaišykite. Miltų
viduryje padarykite duobutę ir supilkite šiltą pieną. Įmuškite kiaušinius
ir išmaišykite. Supilkite grietinę, aliejų ir tirpintą margariną. Gerai
išmaišykite kol tešla taps lygi ir elastinga. Uždenkite rankšluosčiu ir
palikite 15 min pailsėti kol tešla pakils. Tešlą plonai iškočiokite ir
išspauskite norimos formos dydžio spurgas. Kepkite gerai įkaitintame
aliejuje.
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Romo bobeles irisų padaže

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 ml
Grietinės 50 ml
Aliejaus 50 ml
Kiaušinių 2 vnt.
Druskos 0.5 arbat. šaukštel.
Cukraus balto 6 valg. šaukšt.
Sausų mielių 7 g
Pieno 250 ml
Miltų 500 g
Cukraus balto 250 g
Vandens 250 ml
Sviesto 85 g
Rudojo cukraus 175 g
Išsivirto sirupo arba auksaspalvio sirupo 2 valg. šaukšt.
Razinų 2 saujos
Riebios grietinėlės 85 ml
Rudojo romo 2 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Dubenyje sumaišykite išsijotus miltus, sausas mieles su druska ir 5
valg. š. cukraus. Truputį pašildykite pieną ir jį supilkite į paruoštus
miltus, įmuškite kiaušinius. Išmaišykite. Į gautą masę supilkite
ištirpintą margariną, aliejų, grietinę ir porą lašų romo esencijos. Gerai
išminkykite tešlą, kad neliptų prie rankų. Prireikus galite įdėti saujelę
miltų. Uždengus rankšluosčiu leiskite tešlai šiltai pastovėti apie
pusvalandį. Į puodą sudėkite razinas ir sviestą. Ištirpus margarinui
įberkite šaukštą cukraus ir įpilkite vieną-du butelio kamštelius rudojo
romo. Pakaitinkite kol alkoholis nugaruos. Atvėsinkite ir viską sudėkite
į pakilusią tešlą, išminkykite. Tešlą dėkite į pailgas kepimo formeles
arba į molinius paprastus puodelius (man jie puikiai pasitarnavo).
Dėkite į iki 180 laipsnių įkaitintą orkaitę ir kepkite apie 30 min (kol
įkišus pagaliuką jis bus sausas ir švarus). Tuo tarpu išsivirkite sirupą ir
pasiruoškite padažą. Sirupui puode pakaitinkite 250 ml vandens kartu
su 250 g cukraus. Cukrui ištirpus leiskite sirupui pavirti kelias minutes.
Irisų padažui ištirpinkite sviestą ir rudąjį cukrų. Įpilkite 2 valg. š.
anksčiau pasiruošto sirupo (arba jei turite galite pakeisti auksaspalviu
sirupu). Viską pakaitinkite ant nedidelės ugnies kol neliks cukraus
kristalų. Įmaišykite grietinėlę ir tuoj pat nukelkite nuo ugnies.
Iškepusias bandeles sulaistykite pasigamintu sirupu. Į lėkštę dėkite
padažo, romo bobelę (ne visiškai iki galo perpjautą), į bobelės pjūvio
vietą dėkite grietinėlės ir skanaukite.
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Skaniausia sveikuoliška pica

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 70 g
Miltų 300 g
Grietinės 150 g
Vandens 50 ml
Aliejaus 1 valg. šaukšt.
Sodos 1 arbat. šaukštel.
Varškės 150 g
Kiaušinio baltymo 1 vnt.
Obuolio 1 vnt.

Paruošimas:
1) Pasidarykite pirmoje pamokoje išmoktą picos paplotį. 2) Sumaišykite
varškę su kiaušinio baltymu, šaukštu grietinės ir cukrumi. Įlašinkite
vanilės esencijos. 3) Varške ištepkite picos paplotį. Apiberkite
razinomis, lukštentomis saulėgrąžomis, smulkintais graikiniais riešutais
ar kitais norimais priedais. 4) Sutarkuokite obuolį. Sumaišykite su
cinamonu. 5) Tarkiais padenkite paplotį su varške. 5) Viską
apibarstykite cukraus pudra. 6) Kepkite 40 minučių iki 170 laipsnių
įkaitintoje orkaitėje. Skanaus!
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Plikyti pyragaičiai su plaktos grietinėlės įdaru

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Miltų 150 g
Cukraus 40 g
Vanilinio cukraus 1 pakelis
Druskos 0.5 arbat. šaukštel.
Kiaušinių 4 vnt.
Pieno 125 ml
Vandens 125 ml

Paruošimas:
Pieną, vandenį, druską, cukrų ir  margariną Vilnius sudėkite į puodą
storu dugnu, viską išmaišykite ir užvirinkite. Tuomet supilkite miltus ir
nuolatos maišykite, kol tešla atšoks nuo puodo sienelių. Tuomet,
nuolat maišant, į tešlą po 1 muškite kiaušinius. Tešla turi tapti lygi ir
elastinga. Paruoštą tešlą formuokite konditeriniu švirkštu ar maišeliu.
Kepkite iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 30-35 min. Iškeptus
pyragaičius įdarykite plakta grietinėle
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Plikyti sausainiai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Miltų 150 g
Cukraus 40 g
Druskos 0,2 arbat. šaukštel.
Kiaušinių 4 vnt.
Pieno 125 ml
Vandens 125 ml

Paruošimas:
1. Pieną, vandenį, druską ir cukrų sudėkite į puodą storu dugnu. 2.
Sudėkite margariną. Palaukite, kol masė užvirs ir maišykite, kol
margarinas ištirps. 3. Suberkite miltus, kaitinkite maišant, kol
pasidarys tešlos rutulys, kuris atšoks nuo puodo sienelių. 4. Į tešlą po
vieną įmuškite kiaušinius, kol tešla pasidarys lygi ir vientisa. 5. Ant
kepimo popieriumi išklotos skardos konditeriniu maišeliu išspauskite
sausainius. 6. Kepkite iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje, 30 -35 min.
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PLIKYTI PYRAGAIČIAI SU KREMU

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Miltų 200 g
Kiaušinių (L) 4 vnt.
Vandens 100 ml
Druskos 1 arbat. šaukštel.
Liesos varškės 200 g
Grietinėlės (36%) 200 g
Cukraus 120 g

Paruošimas:
Puode pakaitinkite pusę stiklinės vandens, įdėkite margariną ir druską.
Kai margarinas išsilydis, įberkite stiklinę miltų ir be sustojimo maišykite,
kad neprisviltų. Masę truputį atvėsinkite, kad galėtumėte įplakti
kiaušinius. Dėkite po vieną kiaušinį ir plakite mikseriu. Gautą masę
dėkite šaukšteliu į kepimo skardą arba, jei turite, išspauskite
sausainukus per konditerinį maišelį. Tarp sausainukų reikia palikti
tarpelius, nes jie išsipučia. Kepkite iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje,
kol gražiai paruduos, tik jokiu budu negalima atidarinėti orkaitės, nes
pyragėliai gali sukristi. Iškepusius pyragėlius prapjaukite ir įdėkite
kremo. Kremui, varškę su grietinėle, cukrum ir vanile plakite elektriniu
mikseriu, kol gausis vientisas ir purus kremas. Kremą į sausainukus
galima įdėti šaukšteliu arba konditeriniu maišeliu. Galite papuošti
vaisiais arba uogomis. Skanaus!



Desertai Pyragėliai

Plikyti pyragaičiai su avietėmis, baltuoju
šokoladu ir pistacijomis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Miltų 100 g
Cukraus 1 arbat. šaukštel.
Pieno 4 valg. šaukšt.
Vandens 4 valg. šaukšt.
Kiaušinių 3 vnt.
Aviečių 200 g
Cukraus pudros 3 valg. šaukšt.
Citrinos sulčių 2 valg. šaukšt.
Grietinėlės 200 ml
Balto šokolado 150 g
Pistacijų 50 g

Paruošimas:
1. Gaminame plikytą tešlą. Į puodą dėkite margariną, pieną, vandenį,
cukrų, druską ir šiek tiek pakaitinkite, kol margarinas ištirps. 2. Tuo
tarpu persijokite miltus ant didelės kepimo popieriaus skiautės. Tai
neleis susiformuoti gumuliukams tešloje. 3. Kai sviestas ištirps,
padidinkite ugnį ir užvirkite skystį. Kai pradės burbuliuoti, nukelkite
nuo viryklės ir suberkite miltus. 4. Kuo skubiau mediniu šaukštu
išmaišykite tešlą. Tešla turėtų nebelipti prie puodo kraštų. Pakaitinkite
tešlą 1 minutę ant lėtos ugnies. Nukelkite nuo viryklės ir leiskite 3
minutes atvėsti. 5. Į tešlą muškite kiekvieną kiaušinį atskirai, gerai ją
išsukdami po kiekvieno kiaušinio. Tešla turėtų būti blizgi ir glotni. 6.
Kepimo formą išklokite kepimo popieriumi. Išspauskite 24 kamuoliukus
konditeriniu maišeliu, palikdami šiek tiek vietos pakilti. Kepkite 20-25
minutes iki 180ºC įkaitintoje orkaitėje, kol iškils ir pagels. 7. Kai iškeps,
išimkite iš orkaitės ir greitai peiliu padarykite skylutes kiekvieno
pyragaičio apačioje, taip išleisdami garus. Dėkite dar 5 minutėms į
orkaitę. Iškepusius visiškai atvėsinkite ant grotelių. 8. Įdarui pagaminti
į smulkintuvą dėkite avietes, cukraus pudrą ir citrinos sultis. Sutrinkite
iki vientisos masės. Pertrinkite padažą per sietelį, kad neliktų aviečių
sėklyčių. 9. Grietinėlę išplakite iki standumo, įdėkite į ją 4 šaukštus
paruošto aviečių padažo. Konditerinį maišelį pripildykite kremu ir
įdarykite kiekvieną pyragaitį. 10. Papuošimui, į mažą dubenėlį sudėkite
baltąjį šokoladą, ištirpinkite palaikydami virš karšto vandens arba
mikrobangų krosnelėje. Leiskite šokoladui šiek tiek atvėsti, kad truputį
sukietėtų. 11. Apliekite šokoladu kiekvieną pyragaitį ir apibarstykite
smulkintomis pistacijomis. Palikite sustingti. Tiekite su likusiu aviečių
padažu.



Desertai Pyragėliai

Eklerai su grietinėlės kremu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Miltų 150 g
Kiaušinių 4 vnt.
Cukraus 40 g
Druskos 0.5 arbat. šaukštel.
Vandens 125 ml
Pieno 125 ml
Grietinėlės (mažo indelio) 1 pak.
Grietinėlės standiklio 1 pakeliai
Cukraus su natūralia vanile 1 arbat. šaukštel.
Cukraus 1 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Puode ištirpinkite margariną, cukrų ir druską kartu su pienu ir vandeniu
iki užvirimo. Suberkite miltus ir maišykite kol tešla atšoks nuo puodo
kraštų. Nukelkite nuo ugnies ir po vieną įmaišykite kiaušinius. Tešlą
išspauskite ant kepimo skardos, išklotos kepimo popieriumi, ir kepkite
iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 25-30 min. Įdarui išplakite
grietinėlę kartu su cukrumi, grietinėlės standikliu ir cukrumi su
natūralia vanile. Palikite šaldytuve kol iškeps ir atvės eklerai.
Atvėsusius eklerus įpjaukite išilgiai ir su šaukštelių įdėkite grietinėlės
kremą. Papuoškite cukraus pudra ir skanaukite arba dėkite į šaldytuvą
ir laukite svečių!



Desertai Pyragėliai

Eklerai su varškės kremu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Kiaušinių 4 vnt.
Miltų 150 g
Cukraus 40 g
Druskos 0.5 arbat. šaukštel.
Vandens 125 ml
Pieno 125 ml
Kreminės varškės 200 g
Vanilinio cukraus su natūralia vanile 2 arbat. šaukštel.
Želatinos 3 arbat. šaukštel.
Grietinėlės 50 ml
Šokolado 100 g
Sviesto 20 g

Paruošimas:
Puode ištirpinkite margariną, cukrų ir druską kartu su pienu ir vandeniu
iki užvirimo. Suberkite miltus ir maišykite kol tešla atšoks nuo puodo
kraštų. Nukelkite nuo ugnies ir po vieną įmaišykite kiaušinius. Tešlą
išspauskite ant kepimo skardos, išklotos kepimo popieriumi, ir kepkite
iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 25-30 min. Įdarui sumaišykite
kreminę varškę kartu su cukraus pudra, vaniliniu cukrumi su natūralia
vanile. Įmaišykite šaltame vandenyje išbrinkintą ir vandens vonelėje
ištirpintą želatiną. Išplakite grietinėlę ir atsargiai įmaišykite į varškės
masę. Dėkite į šaldytuvą. Iškepusius eklerus atvėsinkite ir įdarykite
paruošta varške. Vandens vonelėje ištirpinkite gabalėlį sviesto su
šokoladu. Aptepkite eklerus ir dėkite į šaldytuvą arba nieko nelaukę
naikinkite juos :) Skanaus!



Desertai Pyragėliai

Spurgos su cinamonu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Miltų 500 g
Pieno 250 ml
Cukraus 1 valg. šaukšt.
Druskos 0.5 arbat. šaukštel.
Kiaušinių 2 vnt.
Aliejaus 50 ml
Grietinės 50 ml
Sausų mielių 7 g
Cinamono viršui 1 arbat. šaukštel.
Cukraus viršui 5 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Ant nedideles ugnies ištirpinkite margariną. Persijokite miltus su
sausomis mielėmis. Suberkite cukrų ir druską, gerai išmaišykite. Miltų
viduryje padarykite duobutę ir supilkite šiltą pieną. Įmuškite kiaušinius
ir išmaišykite. Supilkite grietinę, aliejų ir tirpintą margariną. Gerai
išmaišykite kol tešla taps lygi ir elastinga. Uždenkite rankšluosčiu ir
palikite 15 min. pailsėti kol tešla pakils. Kai tešla pakyla, iškočiokite ir
išspauskite norimos formos spurgas. Kepkite gerai įkaitintame aliejuje.
Spurgas dėkite ant popierinio rankšluosčio, kad susigertų aliejaus
perteklius. Kai spurgos atvėsta, apvoliokite cukraus ir cinamono
mišinyje. Skanaus.



Desertai Pyragėliai

Plikyti pyragaičiai su plaktos grietinėlės ir
varškės kremu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Miltų 150 g
Cukraus 40 g
Vanilinio cukraus 1 pak.
Druskos 1 žiups.
Kiaušinių 4 vnt.
Pieno 125 ml
Vandens 125 ml
Varškės 100 g
Grietinėlės 200 ml

Paruošimas:
Pieną, vandenį, druską, cukrų ir margariną sudėkite į puodą storu
dugnu, viską išmaišykite ir užvirinkite. Tuomet supilkite miltus ir nuolat
maišykite kol tešla atšoks nuo puodo sienelių. Tuomet, nuolat maišant,
į tešlą po 1 muškite kiaušinius. Tešla turi tapti lygi ir elastinga.
Paruoštą tešlą formuokite konditeriniu švirkštu, maišeliu. Kepkite iki
180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 30-35 min. Iškeptus ir atvėsusius
pyragaičius perpjaukite per pusę ir įdarykite varškės ir plaktos
grietinėlės kremu.



Desertai Pyragėliai

Sluoksniuotos tešlos pyragaičiai su obuolių
džemu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 375 g
Miltų 500 g
Druskos 2 arbat. šaukštel.
Vandens 250 ml
Obuolių džemo 1 stikl.
Kiaušinio 1 vnt.

Paruošimas:
Ant silpnos ugnies ištirpinkite apie 50 g margarino. Į dubenį persijokite
miltus. Padarykite duobutę ir į ją suberkite druską, supilkite vandenį
bei atvėsusį ištirpintą margariną Vilnius. Išminkykite tešlą,
suformuokite rutulį ir jo viršuje peiliu įpjaukite kryžių. Likusią
margarino dalį dėkite tarp dviejų kepimo popieriaus lakštų ir
iškočiokite iki 1cm storio, formuojant stačiakampį. Padėkite į šaldytuvą,
kad atvėstų. Tešlą padėkite ant miltais pabarstyto paviršiaus ir
atlenkus įpjautus kraštus, iškočiokite iki taps panašios formos kaip
keturlapis dobilas. Tešlos vidurį palikite kiek storesnį nei kraštai. Į
tešlos centrą dėkite atvėsusį margariną, užlankstykite  jos kraštus, kad
visiškai jį paslėptų. Apverskite tešlą ir iškočiokite pailgą apie 7-8mm
storio stačiakampį. Jį sulankstykite į 3 lygias dalis, suvyniokite į plėvelę
ir padėkite į šaldytuvą 30 min. Atvėsusią tešlą dar kelis kartus
iškočiokite, sulankstykite ir atvėsinkite. Formuojant pyragėlius,
iškočiotą tešlą supjaustykite kvadratėliais, į jų vidurį dėkite po
šaukštelį obuolių džemo ir suformuokite pyragėlius. Viršų aptepkite
kiaušinio plakiniu. Kepkite iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie
15-20 min



Desertai Pyragėliai

Sluoksniuotos tešlos "keksiukai" su varške

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 375 g
Miltų 500 g
Druskos 2 arbat. šaukštel.
Vandens 250 ml
Varškės 400 g
Cukraus 100 g
Vanilinio cukraus 1 pak.
Džiovintų spanguolių 100 g
Kiaušinio 1 vnt.

Paruošimas:
Ant silpnos ugnies ištirpinkite apie 50 g margarino. Į dubenį persijokite
miltus. Padarykite duobutę ir į ją suberkite druską, supilkite vandenį
bei atvėsusį ištirpintą margariną Vilnius. Išminkykite tešlą,
suformuokite rutulį ir jo viršuje peiliu įpjaukite kryžių. Likusią
margarino dalį dėkite tarp dviejų kepimo popieriaus lakštų ir
iškočiokite iki 1cm storio, formuojant stačiakampį. Padėkite į šaldytuvą
kad atvėstų. Tešlą padėkite ant miltais pabarstyto paviršiaus ir
atlenkus įpjautus kraštus, iškočiokite iki taps panašios formos kaip
keturlapis dobilas. Tešlos vidurį palikite kiek storesnį nei kraštai. Į
tešlos centrą dėkite atvėsusį margariną, užlankstykite jos kraštus, kad
visiškai jį paslėptų. Apverskite tešlą ir iškočiokite pailgą apie 7-8mm
storio stačiakampį. Jį sulankstykite į 3 lygias dalis, suvyniokite į plėvelę
ir padėkite į šaldytuvą 30 min. Atvėsusią tešlą dar kelis kartus
iškočiokite, sulankstykite ir atvėsinkite. Formuojant pyragėlius,
iškočiotą tešlą supjaustykite kvadratėliais. Kvadratėliais išklokite
keksiukų formelių dugną, vidų užpildykite varškės įdaru (sumaišyti
pertrintą varškę, cukrų, vanilinį cukrų ir džiovintas spanguoles). Viršų
aptepkite kiaušinio plakiniu. Kepkite iki 200 laipsnių įkaitintoje
orkaitėje apie 20-25 min



Desertai Pyragėliai

RUDUDU pyragėliai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 375 g
Miltų 500 g
Druskos 2 arbat. šaukštel.
Vandens 250 ml
Rududu 1 skardinė(s)
Kepintų riešutų 3 saujos

Paruošimas:
Išsijotų miltų viduryje padarykite duobutę, suberkite druską. Supilkite
vandenį, ištirpintą bei atvėsusį margariną. Išminkykite tešlą.
Suformuokite rutulį, jo viduryje įpjaukite kryžių. Įdėkite margariną tarp
dviejų kepimo popieriaus lakštų ir kočėlu išmuškite 1 cm storio.
Suformuokite margarino lakštus, kad gautųsi stačiakampis. Padėkite į
šaldytuvą. Atlenkite kiekvieną tešlos kampą ir iškočiokite. Į tešlos
centrą dėkite išmuštą margariną, užlankstykite tešlos kampus, kad jo
nebesimatytų. Apverskite tešlą ir iškočiokite pailgą stačiakampį.
Sulankstykite tešlą į tris lygias dalis. Suvyniokite tešlą į maistinę
plėvelę ir padėkite į šaldytuvą 30min. Ištraukite atvėsusią tešlą ir visą
procesą pakartokite dar kelis kartus. Tešlą iškočiokite ir susipjaustykite
norimo dydžio lakšteliais. Dėkite "Rududu" sumaišytą su riešutais,
užspauskite savo pyragėlius ir pašaukite į orkaitę. Kepkite apie
15-20min. Įdaro daug nedėkite, nes kepant jis išbėgs, tačiau išbėgusį
įdarą galite uždėti ant pyragėlių viršaus.



Desertai Pyragėliai

Obuolių roželės

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 375 g
Miltų 500 g
Druskos 2 arbat. šaukštel.
Vandens 250 ml
Didelių obuolių 3 vnt.

Paruošimas:
Išsijotų miltų viduryje padarykite duobutę, suberkite druską. Supilkite
vandenį, ištirpintą bei atvėsusį margariną. Išminkykite tešlą.
Suformuokite rutulį, jo viduryje įpjaukite kryžių. Įdėkite margariną tarp
dviejų kepimo popieriaus lakštų ir kočėlu išmuškite 1 cm storio.
Suformuokite margarino lakštus, kad gautųsi stačiakampis. Padėkite į
šaldytuvą. Atlenkite kiekvieną tešlos kampą ir iškočiokite. Į tešlos
centrą dėkite išmuštą margariną, užlankstykite tešlos kampus, kad jo
nebesimatytų. Apverskite tešlą ir iškočiokite pailgą stačiakampį.
Sulankstykite tešlą į tris lygias dalis. Suvyniokite tešlą į maistinę
plėvelę ir padėkite į šaldytuvą 30min. Ištraukite atvėsusią tešlą ir visą
procesą pakartokite dar kelis kartus. Obuolius nulupkite, išimkite
sėklalizdžius, supjaustykite plonomis riekelėmis. Į puodą įpilkite
vandens (nedaug, t. y. kad apsemtų obuolius), suberkite nepilną
stiklinę cukraus, pamaišykite, užvirinkite ir sudėkite obuolius. Pavirkite
vos kelias minutes, kad obuoliai suminkštėtų, bet neištižtų. Tuomet
atsargiai supilkite į kiaurasamtį, kad nuvarvėtų sirupas. Iškočiokite
tešlą, pabarstykite cukrumi, cinamonu ir supjaustykite plonomis
juostelėmis. Ant kiekvienos juostelės dėliokite obuolių skilteles ir
susukite į ritinėlius. Labai gražios roželės gausis, jei obuolius dėsite
nuo didžiausio iki mažiausio. Pašaukite į orkaitę ir kepkite kol gražiai
pagels. Iškepusias roželes galite papuošti pabarstukais, šokoladu ar kt.



Desertai Pyragėliai

Plikyti pyragaičiai su grietinėlė

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Miltų 150 g
Cukraus 40 g
Kiaušinių 4 vnt.
Pieno 125 ml
Vandens 125 ml
Grietinėlės 200 g
Želatinos 2 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Pieną, vandenį, druską ir cukrų sudėkite į puodą storu dugnu. Sudėkite
margariną. Palaukite, kol masė užvirs ir maišykite, kol margarinas
ištirps. Suberkite miltus, kaitinkite maišant, kol pasidarys tešlos rutulys,
kuris atšoks nuo puodo sienelių. Į tešlą po vieną įmuškite kiaušinius,
kol tešla pasidarys lygi ir vientisa. Ant kepimo popieriumi išklotos
skardos konditeriniu maišeliu išspauskite sausainius. Kepkite iki 180
laipsnių įkaitintoje orkaitėje, 30 -35 min. Kremui išplakite grietinėlę, į ją
po šaukštą supilkite ištirpintą želatiną. Kai kremas pradeda stingti, su
konditeriniu švirkštu pripildykite juos pyragaičius. 15 min pyragaičius
laikykite šaltai. Puoškite išlydytu šokoladu ir kokoso drožlėmis.



Desertai Pyragėliai

Obuolinės bandelės

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 375 g
Miltų 500 g
Druskos 2 arbat. šaukštel.
Vandens 250 ml
Obuolių 3 vnt.

Paruošimas:
Išsijotų miltų viduryje padarykite duobutę, suberkite druską. Supilkite
vandenį, ištirpintą bei atvėsusį margariną. Išminkykite tešlą.
Suformuokite rutulį, jo viduryje įpjaukite kryžių. Įdėkite margariną tarp
dviejų kepimo popieriaus lakštų ir kočėlu išmuškite 1 cm storio.
Suformuokite margarino lakštus, kad gautųsi stačiakampis. Padėkite į
šaldytuvą. Atlenkite kiekvieną tešlos kampą ir iškočiokite. Į tešlos
centrą dėkite išmuštą margariną, užlankstykite tešlos kampus, kad jo
nebesimatytų. Apverskite tešlą ir iškočiokite pailgą stačiakampį.
Sulankstykite tešlą į tris lygias dalis. Suvyniokite tešlą į maistinę
plėvelę ir padėkite į šaldytuvą 30 min. Ištraukite atvėsusią tešlą ir visą
procesą pakartokite dar kelis kartus. Sutarkuokite obuolius ir dėkite į
keptuvę pakaitint. Dėkite cukraus, cinamono, citrinos sulčių. Kai iš
tarkuotų obuolių gaunasi tyrelė, nukelkite nuo ugnies. Iškočiokite ir
supjaustykite tešlą, dėkite obuolius, užspauskite. Pašaukite į 180
laipsnių karštumo orkaitę. Kepkite 20-25min.



Desertai Pyragėliai

Ananasiniai pyragėliai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 375 g
miltų 500 g
dtuskos 2 arbat. šaukštel.
vandens šalto 250 ml
margarino vilniaus ištirpinto 75 g
ananasų 1 ind.
cukraus pudra 3 valg. šaukšt.
abrikosai 1 pak.

Paruošimas:
Ant silpnos ugnies ištirpinkite 75 g margarina. Į dubenį persijokite
miltus. Padarykite duobutę ir į ją suberkite druską, supilkite vandenį
bei atvėsusį ištirpintą margariną Vilnius. Išminkykite tešlą,
suformuokite rutulį ir jo viršuje peiliu įpjaukite kryžių. Likusią
margarino dalį dėkite tarp dviejų kepimo popieriaus lakštų ir
iškočiokite iki 1cm storio, formuojant stačiakampį. Padėkite į šaldytuvą,
kad atvėstų. Tešlą padėkite ant miltais pabarstyto paviršiaus ir
atlenkus įpjautus kraštus, iškočiokite iki taps panašios formos kaip
keturlapis dobilas. Tešlos vidurį palikite kiek storesnį nei kraštai. Į
tešlos centrą dėkite atvėsusį margariną, užlankstykite jos kraštus, kad
visiškai jį paslėptų. Apverskite tešlą ir iškočiokite pailgą apie 7-8mm
storio stačiakampį. Jį sulankstykite į 3 lygias dalis, suvyniokite į plėvelę
ir padėkite į šaldytuvą 30 min. Atvėsusią tešlą dar kelis kartus
iškočiokite, sulankstykite ir atvėsinkite.Ananasų griežinėlius
nusausinam.Sluoksniuotą tešlą supjaustom juostelėm.Tešlos
juostelėmis apvaliojam ananasų griežinėlius.Į pyragėlio vidurį
uždedame po apbrikosą. 200 temp 15 min Atvėsę ananasiniai
pyragėliai apibarstomi cukraus pudra.



Desertai Pyragėliai

Pyragaičiai su persikais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 380 g
miltai 500 g
šaltas vanduo 250 ml
druska 2 arbat. šaukštel.
konservuoti persikai 1 skardinė(s)
maskarponės sūris 250 g
kiaušinis 1 vnt.
pudra 100 g
cukrus 100 g
pistacijos 1 sauja
vyšnių sirupas 3 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Iš tešlai skirtų produktų pagaminti sluoksniuotą tešlą pagal IV pamokos
nurodymus. Ją pakočioti, supjaustyti plačiomis juostomis. Užlenkti
kraštus maždaug po 2 cm, viduryje pailkti maždaug 6 cm. Sumaišyti
maskarponės sūrį, kiaušinio trynį su cukraus pudra. Atskirai standžiai
išplakti kiaušinio baltymą ir įmaišyti į maskarponės kremą.
Maskarponės kremą dėti ant sluoksniuotos tešlos tarp užlenktos tešlos.
Ant jo dėti nuvarvintas persiko puseles (vieną nuo kitos maždaug 1 cm
atstumu). Kepti apie 20 -25 min 200°C temperatūros orkaitėje. Kai
iškeps, aštriu peiliu atsargiai pepjauti tarp persikų ir truputį ataušinti.
Iš cukraus ir sipuro išvirti glajų. Jį kiek pravėsusį, užpilti ant ant
atlenktų juostelių ar aplink persiką ir užberti susmulkintų pistacijų.



Desertai Pyragėliai

Kriaušės krepšeliuose

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 375 g
Miltai 500 g
Šaltas vanduo 250 ml
Druska 2 arbat. šaukštel.
Kriaušės 3 vnt.
Cukrus 150 g
Vyšnių 70 g
Šokoladas 100 g
Pudra 2 valg. šaukšt.
Vanduo 50 ml

Paruošimas:
Nulupti kriaušes, išimti sėklytes ir jas karamelizuoti cukruje. Iš tešlai
skirtų produktų pagaminti sluoksniuotą tešlą pagal IV pamokos
nuorodas. Paruoštą tešlą truputį pakočioti, kad būtų pakankamai plona
ir su didesnio diametro stikline ar nedidele lėkštute daryti didokus
apkritimus. Į vidų dėti griežinėlį karamelizuotos griaušės, ant viršaus
uždėti dvi vyšnias, o ant viršaus tarkuoto šokolado (norimo skonio) -
labai patogu Schogetten šokolado kvadratėliai. Suspausti tešlą ir
padaryti tarsi krepšelį. Kepti įkaitintoje orkaitėje iki 200*C apie 25 min.
kol kepinukai gražiai pagels. Ant iškeptų pyragaičių užberti miltinio
cukraus.



Desertai Pyragėliai

Tartaletės

Ingredientai:
Margarinas Vilnius 220 g
Miltai 500 g
Grietinė 100 g
Kiaušiniai 2 rutuliukai
Druska 1 žiups.
Cukrus 80 g
Varškė 200 g
Kiaušinis (įdarui) 1 rutuliukai
Citrinos žievelė 1 pagal skonį
Cukrus (įdarui) 1 pagal skonį
Želė 1 pak.

Paruošimas:
Sumaišykite miltus su druska. Šaltą margariną Vilnius supjaustykite
mažais gabaliukais, ant jo užberkite miltų mišinį. Kapokite peiliu iki
trupinių konsistensijos. Įmuškite kiaušinį, sudėkite grietinę ir
išminkykite tešlą. Pusvalandžiui padėkite į šaldytuvą. Pasiruoškite
įdarą: varškę, cukrų, kiaušinį ir citrinos žievelę sumaišykite iki vientisos
masės. Tešlą formuoti 1cm storio paplotėliais ir dėti į formeles,
subadyti šakute ir kepti iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 10min.
Ištraukti iš orkaitės ir į kiekvieną formelę įdėti idaro, vėl dėti į orkaitę ir
kepti apie 20min. Atvėsusias tartaletes puošti vaisiais, ant jų užpilti
bespalvės želė. Skanaus!



Desertai Pyragėliai

Sloksniuotas skanėstas su riešutais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 375 g
Miltai 500 g
Druska 2 arbat. šaukštel.
Šalto vandens 250 ml
Rududu 1 ind.
Riešutų (naudojau lazdyno) 1 stikl.
Sviesto - kremui 100 g

Paruošimas:
1. Ant nedidelės ugnies ištirpinti margariną apie 75 g. 2. Miltus persijoti.
3. Miltų viduryje padaryti duobutę ir suberti druską. 4. Supilti vandenį ir
ištirpintą ir atvėsintą margariną. 5. Imdami iš kraštų po truputį miltų,
užminkyti tešla. 6. Išimti iš dubens ir kelis kartus perminkyti.
Suformuoti rutulį, jo viršuję peiliu įpjaukite kryžių. 7. Įdėkite margariną
tarp dviejų kepimo popieriaus lakštų ir kočėlu išmušti iki 1 cm storio. 8.
Formuokite maragiro kraštus taip, kad gautusi stačiakampis. Padėkite į
šaldytuvą. 9. Tešlą padėkite ant miltais pabarstyto stalo ir atlenkti
kekvieną tešlos kampą. 10. Kočėlu iškočioti, kol turėsit kažką panašaus
į keturkampį dobilą ( tešlos vidurys turėtu būti kiek storesnis nei
kraštai). 11. Į tešlos centrą dėti išmuštą margariną. Užlankstyti kraštus
taip, kad jį visiškai paslėptu. 12. Apversti tešlą ir iškočioti maždaug 7-8
mm storio stačiakampį. 13. Sulankstyti tešlą į tris lygias dalis.
Suvyniokite tešlą į maistinę plėvelę ir padėti bent 30 min. į šaldytuvą.
14. Ištraukite tešlą ir visą procesą pakartoti dar kelis kartus. Kai tešla
paruošta supjaustyti vienodo dydžio keturkapmiais. Tešlos lakštus
sudėti į kepimo skardą ir kepti 200 laips. apie 15 min. kol gražiai
paruduos. Iškepusius kvadratėlius atvėsinti. Kremo ruošimas: Rududu
suplakti su minkštu sviestu. Riešutus pakepinti ir nulupti uodelę, ir
susmulkinti. Pyragėlių rinkimas: kekvieną tešlos lakštą aptepti kremu,
apibarstyti riešutais ir sudėti taip vieną ant kito. Paskutinis sluoksnis
turi būti kremo. Skanėstą suvynioti į foliją, gerai iš viršaus suspausti ir
per naktį laikyti šaldytuve. Skanaus.



Desertai Pyragėliai

Tartaletės su vaisiais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Grietinė 2 valg. šaukšt.
Kiaušinis 1 vnt.
Miltai 200 g
Cukrus 5 valg. šaukšt.
Vanilinis cukrus 1 valg. šaukšt.
Cukrus (įdarui) 3 valg. šaukšt.
Vanilinis cukrus (įdarui) 1 arbat. šaukštel.
Kiaušinio trynys (įdarui) 1 vnt.
Krakmolas (įdarui) 1 valg. šaukšt.
Pienas (įdarui) 1 stikl.
Sviestas (įdarui) 1 valg. šaukšt.
Želė (apšlakstymui) 1 pakelis

Paruošimas:
Miltus, cukrų, vanilinį cukrų sumaišome. Margariną supjaustome
kubeliais. Supilame miltus ir viską kapojame į trupinukus. Į šią masę
sudedame grietinę ir kiaušinį. Viską gerai išminkome. Tešlą padedame
į šaldytuvą pusvalandžiui. Paruošiame įdarą. Kiaušinių trynius
išplakame su krakmolu, vaniliniu cukrumi ir cukrumi. Užviriname pieną,
sudedame kiaušinių masę, kaitiname ir maišome, kol sutirštėja.
Nukaičiame nuo ugnies ir paliekame pravėsti. Orkaitę įkaitiname iki
180 C. Kepimo formeles ištepame riebalais, dedame plonai iškočiotą
tešlą, ją subadome šakute. Ant tartalečių dedame kepimo popierių ir
ant jo paberiame žirnių ar pupelių, kad tešla kepdama nekiltų.
Pašauname i orkaitę ir kepame 15min, tada kepimo popierių su svoriu
nuimame ir kepame dar 15min. Ant atvėsusių tartalečių tepame įdarą,
dėliojame vaisius, apšlakstome žele.



Desertai Pyragėliai

Sluoksniuotos tešlos pyragėliai su obuoliais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 375 g
Miltų 500 g
Druskos 2 arbat. šaukštel.
Vandens( šalto) 250 ml
Obuolių 350 g
Kiaušiniai 2 vnt.

Paruošimas:
Ant silpnos ugnies ištirpinkite apie 50 g margarino. Į dubenį persijokite
miltus. Padarykite duobutę ir į ją suberkite druską, supilkite vandenį
bei atvėsusį ištirpintą margariną Vilnius. Išminkykite tešlą,
suformuokite rutulį ir jo viršuje peiliu įpjaukite kryžių. Likusią
margarino dalį dėkite tarp dviejų kepimo popieriaus lakštų ir
iškočiokite iki 1cm storio, formuojant stačiakampį. Padėkite į šaldytuvą
kad atvėstų. Tešlą padėkite ant miltais pabarstyto paviršiaus ir
atlenkus įpjautus kraštus, iškočiokite iki taps panašios formos kaip
keturlapis dobilas. Tešlos vidurį palikite kiek storesnį nei kraštai. Į
tešlos centrą dėkite atvėsusį margariną, užlankstykite jos kraštus, kad
visiškai jį paslėptų. Apverskite tešlą ir iškočiokite pailgą apie 7-8mm
storio stačiakampį. Jį sulankstykite į 3 lygias dalis, suvyniokite į plėvelę
ir padėkite šaldytuvą 30 min. Atvėsusią tešlą dar kelis kartus
iškočiokite, sulankstykite ir atvėsinkite. Tešlą supjaustykite kelių
centimetrų juostelėmis, juostele įsukite obuolio skiltelę , kad jo
nesimatytų. Pyragėlį aptepkite išplaktu kiaušiniu, pabarstykite
cinamono ir cukraus mišiniu. Kepti apie 15-20 min. vidutinio karštumo
orkaitėje.



Desertai Pyragėliai

Meduoliai su slyvom

Ingredientai:
Margarinas Vilnius 90 g
Miltai 200 g
Šokoladas 30 g
Soda 05 arbat. šaukštel.
Kakava 2 valg. šaukšt.
Medus 2 valg. šaukšt.
Apelsino žievelė 1 pagal skonį
Cukraus pudra 3 arbat. šaukštel.
Meduolių prieskoniai 1 arbat. šaukštel.
Kiaušinis 1 rutuliukai

Paruošimas:
Ištirpinkite margariną, medų, šokoladą. Sudėkite apelsino žievelę,
gesintą soda, įmuškite kiaušinį. Miltus sumaišykite su kakava,
prieskoniais bei cukraus pudra. Užminkykite tešlą. Formuokite
rutuliukus, sudėkite juos į kepimo popieriumi išklotą skardą kepkite,
šaukšteliu spustelkite rutuliukus, kad šiek tiek pasiplotų paviršius.
Kepkite iki 180 laipsnių įkaitinoje orkaitėje apie 20min. Pasiruoškite
slyvas: verdančiu vandeniu užpilkite džiovintas slyvas ir palikite
kelioms minutėms. Išmirkusias slyvas sudėkite į kapoklę, įpilkite šiek
tiek slyvų sulčių ir sukapokite. Iškeptus meduolius perpjaukite pusiau,
pripildykite įdaro. Skanaus!



Desertai Pyragėliai

Plikyti pyragaičiai su braškėmis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Miltų 150 g
Cukraus 40 g
Vanilinio cukraus 1 pakelis
Druskos 0.5 arbat. šaukštel.
Kiaušinių 4 vnt.
Pieno 125 ml
Vandens 125 ml
Įdarui reikės:grietinėlės 300 g
Cukraus pudros 1 valg. šaukšt.
Braškių 100 g
Juodojo šokolado 80 g

Paruošimas:
Pieną, vandenį, druską, cukrų ir margariną Vilnius sudėkite į puodą
storu dugnu, viską išmaišykite ir užvirinkite. Tuomet supilkite miltus ir
nuolatos maišykite, kol tešla atšoks nuo puodo sienelių. Tuomet,
nuolat maišant, į tešlą po 1 muškite kiaušinius. Tešla turi tapti lygi ir
elastinga. Paruoštą tešlą formuokite konditeriniu švirkštu ar maišeliu.
Kepkite iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 30-35 min. Grietinėlę
suplakite su cukraus pudra. Atvėsusius pyragaičius perpjaukite pusiau ,
vieną pusę aptepkite kremu, uždėkite braškių skiltelių ir uždenkite kita
puse. Juodąjį šokoladą ištirpinkite karšto vandens vonelėje ir apliekite
pyragėlius. Skanaus!



Desertai Pyragėliai

Mini kibinai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Miltų 400 g
Druskos 1 žiups.
Kiaušinis 1 vnt.
Grietinė 2 valg. šaukšt.
Sprandinės 500 g
Poras ir svogūnas 2 vnt.
Pipirai ir druska 2 žiups.
Grietinė įdaras 2 valg. šaukšt.

Paruošimas:
1. Miltus sumaišyti su cukrum ir druska. 2. iš šaldytuvo išimti
margariną ir gabaliukais supjaustyti ant margarine milti miltų mišinį. 3.
Kapoti vienu ar dviem peiliais kol margarino gabaliukai apsivels miltais.
4. Į miltų kauburėlį padaryti duobutę ir įmušti kiaušinį, sudėti grietinę.
5. Maišyti miltais semdami miltais nuo kauburėlio kraštų iki centro. 6.
Masę rankomis suminkyti į vienalytę masę. 7. Suspauskite tešlą į
gniužulą, dėti į plastaminį maišą ir bent pusvalandį dėtį į šaldytuvą.
Gaminame įdarą: 1. Kiaulieną supjaustome nedideliais kubeliais. 2. Itin
smulkiai sukapojame svogūną ir griežinėliais pasmulkiname porus,
įmaišome į mėsą. 3. Įberiame porą žiupsnelių juodųjų pipirų bei
nepagailime druskos. 4. Įdedame porą šaukštų grietinės, viską gerai
išminkome. Gaminame kibinus: 1. Gana plonai iškočiojame atšilusią
tešlą. Jei tešla labai limpa, kočiodami galime pabarstyti daugiau miltų,
ne per daug – tik tiek, kad tešla neliptų. 2. Dubenėliu išspaudžiame
skritulėlius, ant jų negailėdami dedame mėsos įdaro. Suimame
kiekvieno taip paruošto skritulėlio kraštus ir viršuje juos gražiai
užlankstome. (naudojau koldunų forma) 3. Išplakame kiaušinį su pora
šaukštų vandens ir šiuo plakiniu patepame kiekvieno kibino paviršių. 4.
Paruoštus kibinus dėliojame į kepimo popieriumi išklotą skardą,
šauname į 180 laipsnių orkaitę ir kepame apie 20-30 minučių,
priklausomai nuo kibinų kiekio ir dydžio. SKANAUS!



Desertai Pyragėliai

Plikyti pyragaičiai su plikytu kremu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Miltų 150 g
Cukraus 40 g
Vanilinio cukraus 1 pakelis
Druskos 0.5 arbat. šaukštel.
Kiaušinių 4 vnt.
Pieno 125 ml
Vandens 125 ml
Įdarui reikės:kiaušinių tryniai 4 vnt.
Pieno 250 ml
Miltų 1 valg. šaukšt.
Cukraus pudros 3 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Pieną, vandenį, druską, cukrų ir margariną Vilnius sudėkite į puodą
storu dugnu, viską išmaišykite ir užvirinkite. Tuomet supilkite miltus ir
nuolatos maišykite, kol tešla atšoks nuo puodo sienelių. Tuomet,
nuolat maišant, į tešlą po 1 muškite kiaušinius. Tešla turi tapti lygi ir
elastinga. Paruoštą tešlą formuokite konditeriniu švirkštu ar maišeliu.
Kepkite iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 30-35 min. Ištraukite
iš orkaitės, palikite atvėsti. Paruoškite kremą: kiaušinių trynius su
cukraus pudra išsukite iki baltumo, įmaišykite miltus. Pieną supilkitą į
puodą, įberkite vanilinio cukraus. Statykite ant ugnies ir lukterėkite, kol
užvirs. Plona srovele pilkite jį į kiaušinių masę ir nuolat maišykite.
Gautą vientisą masę pilkite į puodą ir maišydami kaitinkite ant
vidutinės ugnies, kol gausite tirštą kremą. Konditeriniu švirkštu per
skylutes prišvirkškite jo į pyragėlius. Galima apšlakstyti pyragėlių viršų
išlydytu juodu ar baltu šokoladu. Skanaus!



Desertai Pyragėliai

Pyragėliai ant pagaliuko.

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 10 g
Miltai 65 g
Kiaušiniai 2 vnt.
Cukrus 60 g
Kepimo miltelių 0.5 arbat. šaukštel.
Citrina 0.5 vnt.
Druskos 1 žiups.
Šokoladas 2 pakeliai
Sviesto 100 g

Paruošimas:
1. Atskirkite kiaušinio baltymus nuo trynių. 2. Baltymus išplakite su
citrinos sultimis bei puse cukraus normos iki standžių putų. 3. Trynius
plakite su likusiu cukrumi ir citrinos žievele kol masė kelis kart padidės.
4. Į trynių masę įsijokite miltus sumaišytus su kepimo milteliais,
išmaišykite. 5. Atsargiai sudėkite baltymus ir dar kartą viską švelniai
permaišykite. 6. Kepkite apie 40 min 180 laipsnių orkaitėje. Iškepusį ir
atvėsusį biskvitą sutrinti arba sumalti, kad gautusi trupiniai. Sviestą
išlyditi, ir įmaišyti į biskvito trupinius, jei sunkiai formuojasi, galima
išlyditi šokoladą ir įmaišyti. Formuoti rutuliukus, dėtį į šaldytuvą, kad
sustingtų. Kai sustingstą šektiek šokolado išsilyditi, į šokoladą merkti
pagaliuką ir į rutuliuką ir dar kartą leisti sustingti. Puošimas: Šokoladą
išsilyditi kartu su gabalėliu sviesto, į jį merkti rutuliukus ir iškart
dekoruoti. Dėti į šaldytuvą, kol sustings. Ir skanauti.



Desertai Pyragėliai

Sluoksniuotos tešlos pyragaičiai su
varškės-džiovintų braškių įdaru

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 375 g
miltai 500 g
druska 2 arbat. šaukštel.
šaltas vanduo 250 ml
įdarui: varškė 500 g
cukrus 150 g
vanilinis cukrus 1 pak.
džiovintos braškės 200 g

Paruošimas:
Ant silpnos ugnies ištirpdyti apie 50 g margarino. Į dubenį persijoti
miltus. Padaryti duobutę ir į ją suberti druską, supilti vandenį bei
atvėsusį ištirpintą margariną Vilnius. Išminkyti tešlą, suformuokite
rutulį ir jo viršuje peiliu įpjauti kryžių. Likusią margarino dalį dėti tarp
dviejų kepimo popieriaus lakštų ir iškočioti iki 1cm storio, formuojant
stačiakampį. Padėti į šaldytuvą kad atvėstų. Tešlą padėti ant miltais
pabarstyto paviršiaus ir atlenkus įpjautus kraštus, iškočioti iki taps
panašios formos kaip keturlapis dobilas. Tešlos vidurį palikti kiek
storesnį nei kraštai. Į tešlos centrą dėti atvėsusį margariną, užlankstyti
jos kraštus, kad visiškai jį paslėptų. Apversti tešlą ir iškočioti pailgą
apie 7-8mm storio stačiakampį. Jį sulankstyti 3 lygias dalis, suvynioti į
plėvelę ir padėti šaldytuvą 30 min. Atvėsusią tešlą dar kelis kartus
iškočioti, sulankstyti ir atvėsinti. Formuojant pyragėlius, iškočiotą tešlą
supjaustyti kvadratėliais. Kvadratėliais iškloti keksiukų formelių dugną
ir šonus, vidų užpildyti varškės – braškių įdaru ( sumaišyti pertrintą
varškę, cukrų, vanilinį cukrų ir pjaustytas džiovintas braškes) Kepti iki
220 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 15-20 min.



Desertai Pyragėliai

Sluoksniuotos tešlos pyragaičiai su nektarinais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 375 g
miltai 500 g
druska 2 arbat. šaukštel.
šaltas vanduo 250 ml
švieži nektarinai 500 g
cukrus 100 g

Paruošimas:
Ant silpnos ugnies ištirpdyti apie 50 g margarino. Į dubenį persijoti
miltus. Padaryti duobutę ir į ją suberti druską, supilti vandenį bei
atvėsusį ištirpintą margariną Vilnius. Išminkyti tešlą, suformuokite
rutulį ir jo viršuje peiliu įpjauti kryžių. Likusią margarino dalį dėti tarp
dviejų kepimo popieriaus lakštų ir iškočioti iki 1cm storio, formuojant
stačiakampį. Padėti į šaldytuvą kad atvėstų. Tešlą padėti ant miltais
pabarstyto paviršiaus ir atlenkus įpjautus kraštus, iškočioti iki taps
panašios formos kaip keturlapis dobilas. Tešlos vidurį palikti kiek
storesnį nei kraštai. Į tešlos centrą dėti atvėsusį margariną, užlankstyti
jos kraštus, kad visiškai jį paslėptų. Apversti tešlą ir iškočioti pailgą
apie 7-8mm storio stačiakampį. Jį sulankstyti 3 lygias dalis, suvynioti į
plėvelę ir padėti šaldytuvą 30 min. Atvėsusią tešlą dar kelis kartus
iškočioti, sulankstyti ir atvėsinti. Formuojant pyragėlius, iškočiotą tešlą
supjaustyti kvadratėliais, į jų dėti po pusę nektarino bei šaukštelį
cukraus ir suformuoti pyragėlius. Viršų aptepti kiaušinio plakiniu. Kepti
iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 15-20 min



Desertai Pyragėliai

Šakočio skanėstas su baltu šokoladu

Ingredientai:
sulaužyto baltojo šokolado 300 g
margarino VILNIUS kepiniams 150 g
30 proc. riebumo grietinėlės 60 ml
sutrupinto šakočio 150-200 g
kokosų drožlių 2 v.š
džiovintų spanguolių 100 g
pakepintų migdolų drožlių 50 g

Paruošimas:
Šakotį sutrupiname gabaliukais. Spanguoles perpjaunam pusiau.
Sumaišome šakočio trupinius su spanguolėmis, migdolų bei kokosų
drožlėmis.

Šokoladą ištirpiname garų vonelėje, nenukėlus pridedame margarino ir
grietinėlės. Maišome, kol margarinas ištirpsta ir viskas susimaišo.
Suberiame šakotį sumaišytą su kitais priedais. Viską išmaišome ir
dedame į pasiruoštą formą išklota maistine plėvele. Tolygiai
paskirstome, išlyginame lengvai delnais paslegiant ir atvėsus laikome
šaldytuve per naktį.Kitą dieną supjaustome norimo dydžio gabaliukais.
Skanaus!



Desertai Pyragėliai

Plikyti pyragėliai su plikytu kremu

Ingredientai:
pieno 150 ml
cukraus 50 g
kiaušinio 4 vnt
miltų 165 g
margarino VILNIUS kepiniams 115 g
vanilinio cukraus
pieno 190 ml

Paruošimas:
Kremo gaminimas:
Kiaušinį, cukrų, vanilinį cukrų ir miltus gerai sumaišyti, pamažu pilti
pieną ir maišyti iki vientisos masės. Kaitinti ant silpnos ugnies kol
sutirštės vis pamaišant. Įmaišyti sviestą ir palikti atvėsti.

Pyragėlių gaminimas:
Pieną kaitinti su margarinu ir trupučiu druskos bei cukraus. Kai pienas
užverda įmaišyti miltus kol susidaro vientisas masės rutuliukas. Truputį
pravėsus po vieną įplakti mikseriu kiaušinius. Tuomet masę perkelti į
konditerinį švirkštą ir formuoti kauburėlius, kuriuos reikia kepti 200 °C
apie 10-12min. Atvėsinus įdaryti plikytu kremu ir aplaistyti lydytu
šokoladu.



Desertai Pyragėliai

Plikyti pyragėliai su karameliniu įdaru

Ingredientai:
vandens 1 stikl
miltų 1 stikl
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
kiaušinių 4 vnt
cukraus 100 g
rududu 1 indelio

Paruošimas:
Pirmiausiai paruošiame tešlą. Puode užverdame vandenį ir jame
ištirpdome margariną, suberiame cukrų ir išmaišome. Bemaišant ir
nenukeliant nuo ugnies, įberiame miltus. Kaitinam tol, kol tešla
pasidaro gelsvos spalvos ir atšoka nuo puodo. Tada jį atvėsiname ir
mušame po vieną kiaušinį. 

Skardą išklojame sviestiniu popieriumi ir ant jo išspaudžiame su
specialiu švirkštu norimos formos plikytus pyragaičius. Kepam 200
laipsnių temperatūroje apie 15- 20 min.
Iškepusius atvėsiname, įpjauname ir konditeriniu švirkštu įdarome su
"Rududu", išmaišytu su 100 g margarino. Skanaus!



Desertai Sausainiai

Vafliai, kepti vaflinėje

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g
Cukrus 1 stikl.
Miltai 1 stikl.
Kiaušiniai 4 vnt.

Paruošimas:
Sudėti į indą kiaušinius, supilti cukrų, išsukti. Išlydyti margariną
VILNIUS kepiniams ir supilti į kiaušinių ir cukraus mišinį. Sudėti miltus ir
viską išmaišyti. Kepti vaflinėje, kol vafliai gražiai pagels.

Recepto istorija:
Anytos, kuri kepė dar senoje, sovietų gamybos vaflinėje. Tačiau skonis
vis dar toks pat!



Desertai Sausainiai

Trapūs kaimiški sausainiai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 350 g
Majonezas 1 stikl.
Vanilinis cukrus 50 g
Cukrus 1 stikl.
Miltai 4 stikl.
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Margariną VILNIUS kepiniams išsukite su cukrumi ir kiaušiniais.
Maišydami supilkite majonezą, sudėkite kepimo miltelius, vanilinį cukrų,
miltus. Tešlą gerai išminkykite, sausainius formuokite formelėmis arba
specialiu malimo mašinos antgaliu. Kepkite vidutinio karštumo
orkaitėje, kol gražiai apskrus.

Recepto istorija:
Šį receptą naudoju jau senai, tai tikrai senas, geras ir pigus receptukas.
Sausainiai tiesiog tirpsta burnoje.



Desertai Sausainiai

Močiutės sausainiai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250 g
Miltai 400 g
Kiaušinis 1 vnt.
Pienas 125 ml
Medus 4 valg. šaukšt.
Cukraus pudra ir aguonos 0 pagal skonį

Paruošimas:
Margariną VILNIUS kepiniams gerai ištrinkite. Toliau maišant įmušti
kiaušinį, supilti pieną, sudėti medų, aguonas. Suberti sijotus miltus,
taip išminkyti vienalytę tešlą. Ją suvynioti į maistinę plėvelę ir įdėti
valandai į šaldytuvą. Atšalusią tešlą permalkite mėsmale, sudėkite
nedideliais kauburėliais (aš darau su česnakų spaudykle). Dėkite
suformuotus sausainius į išklotą kepimo popieriumi skardą ir šaukite į
įkaitintą iki 180 laipsnių orkaitę. Kepkite kol gražiai parus. Iškeptus ir
atvėsinus gausiai pabarstyti cukraus pudra. Skanaus!

Recepto istorija:
Tai man patys skaniausi sausainiai, kuriuos kepdavo močiutė. Jais
vaišinu visus savo draugus, patiekus jie tiesiog tirpste tirpsta.



Desertai Sausainiai

Meduoliai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Miltai 500 g
Kakava 20 g
Medus 250 g
Cukrus 100 g
Druska žiups.
Prieskoniai 1 pak.

Paruošimas:
Medų, cukrų, druską, margariną VILNIUS kepiniams ir vandenį sušildyti
ir sumaišyti. Mišiniui kiek atvėsus sudėti 350 g. miltų, kakavą,
prieskonius. Užmaišyti tešlą ir leisti pastovėti 24 val. Vėliau iš tešlos
iškočioti pusės centimetro storio lakštą, išspausti meduolius. Kepti 150
laipsnių temperatūroje apie 20 minučių. Skanaus!

Recepto istorija:
Nuostabiai tinka šventėms. Mano senelė darydavo tokius meduoliukus
kaskart kai pas ją atvažiuodavome, todėl jie puikus vaikystės
atsiminimas.



Desertai Sausainiai

Smėliniai sausainukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Miltai 4 stikl.
Grietinė 2 valg. šaukšt.
Kiaušiniai 2 vnt.
Cukrus 100 g
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Cinamonas 1 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Ištirpinti margariną VILNIUS kepiniams, supilti cukrų, įmušti kiaušinį,
sudėti grietinę, kepimo miltelius, miltus. Užminkyti tešlą, ją iškočioti,
išspausti formeles (aš apvedu stiklinę) ir kepti. Iškepusius sausainius
apibarstau cinamonu ir cukrumi.

Recepto istorija:
Patys paprasčiausi ir greičiausiai iškepantys sausainiai.



Desertai Sausainiai

Spalvoti sausainiukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g
Kiaušinis 1 vnt.
Cukrus 70 g
Miltai 225 g
Spalvoti barstukai 0 pagal skonį

Paruošimas:
Baltas glajus: citrinos sultys 2 šaukštai; 4 šaukštai cukraus pudros.
Rausvas glajus: 2 šaukštai spanguolių uogienės; 4 šaukštai cukraus
pudros. Margariną VILNIUS kepiniams išsukti su cukrumi, įmušti
kiaušinį, suberti miltus ir gerai išminkyti tešlą. Tešla turi būti minkšta.
Ją 30 minučių laikome šaldytuve. Tuomet kočiojame, išspaudžiame
formelėmis sausainius ir kepame 12 minučių 200 laipsnių orkaitėje.
Dar šiltus sausainiukus aptepame norimos spalvos glajumi ir
pabarstome spalvotais barstukais. Skanaus :)

Recepto istorija:
Mano senelė šiuos sausainiukus kepdavo kas kartą prieš mums
atvažiuojant į svečius. Dabar aš savo šeimai kepu šiuos šiek tiek
patobulintus sausainiukus (užtepu glajaus ir panaudoju barstukus).
Kepu prieš Kalėdas, nes tai metas, kuomet gali improvizuoti ir džiuginti
eglutės formos sausainėliais...



Desertai Sausainiai

Seni geri vafliai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 30 g
Kiaušiniai 1 vnt.
Cukrus 1/2 stikl.
Pienas 1 stikl.
Miltai 1 stikl.
Degtinė 2 valg. šaukšt.
Vanilinis cukrus 1 pakelis

Paruošimas:
Kiaušinius išplakame su cukrumi ir vaniliniu cukrumi. Į juos supilame
ištirpintą margariną VILNIUS kepiniams. Supilame pusę pieno, degtinę
ir miltus ir išmaišome. Pilant likusį pieną intensyviai maišome. Tešlą
pilame ant įkaitusios vaflių keptuvės ir kepame kol gražiai pagels.
Išėmus iš karto susukame į vamzdelį ir padedame ant grotelių, kad
atvėstų - sustingtų. Skanaus.

Recepto istorija:
Šis receptas ypatingas tuo, kad pagal jį vaflius kepdavo mano močiutė,
mama, o dabar ir aš. Vaflių keptuvė su visu receptu atkeliavo pas
mane taip pat. Tikiuosi, kad ir mano vaikai keps pagal šį receptą su ta
pačia vaflių keptuve.



Desertai Sausainiai

Skaniausi vafliai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Cukrus 100 g
Miltai 150 g
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Kiaušiniai 5 vnt.

Paruošimas:
Atskiriame kiaušinių trynius nuo baltymų. Trynius, ištirpintą margariną
VILNIUS kepiniams, cukrų išmaišome iki vientisos masės. Pamažu
įmaišome miltus ir kepimo miltelius. Išplakame kiaušinių baltymus iki
putų ir įmaišome į tešlą. Kepame specialioje tarybinėje keptuvėje tam,
kad tikrai primintų vaikystę.

Recepto istorija:
Sekmadienis. Rytas. Iš virtuvės sklinda močiutės kepamų vaflių kvapas.
Tai buvo geriausi sekmadienio rytai!



Desertai Sausainiai

Sausainiai "Skarelės"

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Grietinė 100 g
Kiaušinio trynys 1 vnt.
Druska truputis
Miltai 1 stikl.
Obuoliai 4 vnt.
Cukrus 6 valg. šaukšt.
Cinamonas truputis
Kiaušinio plakinys sausainių patepimui truputis

Paruošimas:
Ant stalo arba didelės pjaustymo lentos supilame išsijotus miltus. Ant
miltų sudedame gabalėliais pjaustyta margariną VILNIUS kepiniams.
Miltus su margarinu kapojame dideliu peiliu, kol nelieka gabaliukų ir
susidaro smulkūs trupinukai. Druską sumaišome su grietine ir supilame
ant miltų-margarino trupinukų. Viską dar kiek pakapojame peiliu, o po
to rankomis greitai suminkome vientisą tešlą. Tešlą rankomis liesti
reikėtų kiek įmanoma mažiau, nes nuo rankų ji sušyla ir tampa mažiau
kokybiška. Paruoštą tešlą įvyniojame į maistinę plėvelę ir dedame į
šaldytuvą vienai valandai. Kol tešla šąla, nulupame obuoliukus,
išvalome sėklas, supjaustome 5 milimetrų storio skiltelėmis. Atšaldytą
tešlą plonai kočiojame ant miltais pabarstyto paviršiaus, gausiai
apibarstome cukraus-cinamono mišiniu, pjaustome ilgomis trikampio
formos juostelėmis, ant kurių storesniojo galo dedame obuolio skiltelę
ir susukame iki plonojo galiuko. Sausainukų viršų patepame kiaušinio
plakiniu ir apibarstome cukraus-cinamono mišiniu. Sudedame
sausainukus ant kepimo popieriumi ištiestos kepimo skardos ir kepame
iki 180-200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje. Kepame kol sausainukai taps
gražios auksinės spalvos. Iš nurodyto tešlos kiekio išsikepsite dvi
skardas gardžių sausainių.

Recepto istorija:
Šie sausainiai ypatingi tuo, kad lengvai pagaminami, nereikalauja daug
produktų, skanūs ir daugelio mėgstami. Asmeniškai man, jie primena
močiutės keptus sausainukus ir yra puikus vaikystės prisiminimas.



Desertai Sausainiai

Grybukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250gr g
Vanilinis cukrus 1 pakelis
Cukrus 200 g
Kiausiniai 4 g
Miltai 250 g
Kepimo milteliu 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Margarina islydome. Miltus sumaisome su kepimo milteliais.
Margarina,cukru,kiausinius,vanilini cukru isplakame sluotele, po truputi
beriame miltu ir maisome. Gaunasi tesla is los kepame
grybukus,specialioje keptuveje.

Recepto istorija:
Recepta gavau is mociutes,nes ji kepdavo vestuvems ivairius
skanestus



Desertai Sausainiai

Sausainiukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 80 gr
Medus 150 gr
Pienas 1 valg. šaukšt.
Miltai 2 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Reikės: 80 gr margarino VILNIUS kepiniams, 150 gr medaus, 1 šaukšto
pieno,1 šaukštelio cinamono, 1 stiklinės susmulkintų sausainių. Medų ir
cukrų išsukti. Supilti miltus, prieskonius, pieną. Supilti sausainius,
išmaišyti šaukšteliu, masę išdėlioti kepimo formoje. Kepti. Išėmus 2
min. palaukti kol atvės ir tuomet galima valgyti su arbata. Skanaus.

Recepto istorija:
Tai mano firminis patiekalas.



Desertai Sausainiai

Skaniausi sausainukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 3 valg. šaukšt.
Cukrus 4 valg. šaukšt.
Kiaušiniai 2 vnt.
Soda 1 arbat. šaukštel.
Miltai arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Kiaušinius išplakti su cukrumi ir soda. Įpilti truputi miltu, kad sutirštėtų.
Sudėti šildytą margariną, pilti miltus tol, kol tešla nebelips prie rankų.
Sulipdyti sausainiukus ir ant virsaus uzdeti pvz. uogienes, riesutu,
koncervuotu ananasu ir pan.

Recepto istorija:
Mano senelės receptas, labai skanus



Desertai Sausainiai

Sausainių ryšulėliai su kriaušėmis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Kiaušiniai (vienas ryšulėlių išorei patepti, du tešlai) 3 vnt.
Kriaušės 7 vnt.
Miltai 400 g
Cukrus (kriaušėms ir tešlai pabarstyti) 50 g
Medus (skystas) 6 arbat. šaukštel.
Šiltas vanduo 0,5 stikl.
Druska 1 žiups.

Paruošimas:
Tešlai skirtus produktus sumaišyti ir minkyti, kol tešla tampa elastinga.
Tešlą palikti 30 min. Tuomet iš tešlos iškočioti nedidelį paplotėlį.
Kriaušės apačioje išpjauti žiedelį, kad ten būtų galima "užkišti" tešlą.
Kriaušes apibarstyti cukrumi, dėti ant tešlos paplotėlio ir apspausti
kaip ryšulėlį. Papuošimui iš tešlos galima išpjauti lapelį ir pritvirtinti
netoli tikrosios kriaušės kotelio. Tokius "kriaušių ryšulėlius" belieka
sudėti į miltais pabarstytą skardą, patepti plaktu kiaušiniu, apibarstyti
cukrumi. Kepti apie 40 min. 200 laipsnių temperatūroje. Galima
patiekti su mėtų ar melisų lapeliais ir plakta grietinėle. Štai kaip iš
vieno kilogramo kriaušių galima gauti net du kilogramus ryšulėlių su
kriaušėmis! Skanaus!

Recepto istorija:
Šias ypatingas ir originalias kriaušes gamino mano močiutė, mama,
dabar gaminu aš. Svečiai visada likdavo sužavėti: tiek anksčiau, tiek
dabar!



Desertai Sausainiai

Cinamoniniai sausainiai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 170 g
Cukraus pudra 100 g
Miltai 100 g
Saulėgrąžos 100 g
Cinamonas 3 arbat. šaukštel.
Cukrus 50 g
Šokoladas 50 g
Druska 1 žiups.

Paruošimas:
Cukraus pudrą ir margariną VILNIUS kepiniams išplakti, suberti miltus,
saulėgrąžas, cinamoną, druską ir išsukti iki vienalytės masės. Tešlą
susukti į foliją ir padėti į šaldytuvą. Tada tešlą iškočioti. Formelėmis
išspausti įvairias figūras. Iškepti. Abi sausainių puses aptepti lydytu
margarinu ir apibarstyti cukraus ir cinamono mišiniu. Šokoladą išlydyti
ir juo "išpaišyti" sausainukus.

Recepto istorija:
Tai mano kūrybiškas kepinys, galima kepti įvairiausias formeles.



Desertai Sausainiai

Imbieriniai sausainiukai

Ingredientai:
Maltas imbieras 5 arbat. šaukštel.
Kiaušinis 1 vnt.
Miltai 200 g
Cukrus 100 g
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Cinamonas 1 arbat. šaukštel.
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Margariną VILNIUS išsukti iki purumo. Dėti kiaušinį ir prieskonius. Berti
miltus, sumaišytus su kepimo milteliais. Suminkyti tešlą ir nakčiai
padėti į šaldytuvą. Iškočioti labai plonai ir supjaustyti norima forma.
Kepti trumpai, margarinu išteptoje skardoje.

Recepto istorija:
Prisiminiau šį receptą, nes artėja Kalėdos, reikės pagaminti savo
vaikams.



Desertai Sausainiai

Avižiniai sausainiai su bananais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250 g
Bananai 3 vnt.
Cukrus 1 stikl.
Kiaušiniai 2 vnt.
Miltai 200 g
Soda 1 arbat. šaukštel.
Vanilinis cukrus 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Išmaišyti cukrų ir margariną VILNIUS iki baltumo. Sudėti kiaušinius ir
vanilę. Atskirame inde sumaišyti miltus ir sodą ir gautą mišinį sudėti į
margariną su cukrumi bei išmaišyti. Tada sudėti sutrintus bananus,
avižas. Formuoti sausainius ir kepti apie 10-15 minučių.

Recepto istorija:
Močiutės gamintų avižinių sausainukų patobulinimas pridėjus bananų.
Mėgaukitės ;)



Desertai Sausainiai

Močiutės grybukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g
grietines 200 g
kiausiniai 3 vnt.
cukraus 200 g
miltu 400 g
sodos,nugesintos actu. 1 arbat. šaukštel.
vanilinio cukraus 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Gerai išplakite cukrų su kiaušiniais, sudėkite grietinę,vanilę ir
užgesintą sodą. Viską išmaišykite. Supilkite miltus, vėl išmaišykite.
Supilkite išlydytą atvėsusį margariną VILNIUS,ir dar kartelį gerai
išmaišykite tešlą. Kepkite gerai įkaitintoje keptuvėje, kol gražiai
paruduos.
Grybukų galvas nudažykite ištirpintu šokoladu, o kotelius - cukraus
pudros glajumi.
Skanaus!

Recepto istorija:
Mano keptuvė ir receptas jau labai seni, šiuos grybukus kepė mano
močiutė, vėliau mama, o dabar kepu aš savo mažyliams ir draugams,
kuriuos myliu ir noriu nustebinti švenčių progą...



Desertai Sausainiai

Cornflakes sausainiai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Cukrus 100 g
Cornflakes 150 g
Miltai 125 g
Kiaušinis 1 vnt.
Kepimo milteliai 5 g
Cukraus pudra pagal skonį

Paruošimas:
Kiaušinį išsukti su cukrumi, sudėti lydytą margariną VILNIUS kepiniams.
Masę gerai išsukti, suberti miltus, kepimo miltelius. Imti pusę šaukšto
masės ir gerai apvolioti dribsniuose, tuomet padėti ant kepimo
popieriaus. Palikite tarpelius tarp sausainių, kad kepdami jie nesuliptų.
Kepti 180 laipsnių orkaitėje 12-15 min.

Recepto istorija:
Paprasta, bet labai įdomu. Sausainiai patinka ir vaikams, ir mamoms
prie puodelio kavos. Skanaus!



Desertai Sausainiai

Sausainiai su obuoliais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Grietinė 200 g
Vanduo 1 valg. šaukšt.
Miltai 3 stikl.
Druska žiups.
Obuoliai 3 vnt.
Cukrus pagal skonį
Cinamonas pagal skonį
Kiaušiniai 2 vnt.

Paruošimas:
Šaltą margariną VILNIUS sukapokite mažais gabaliukais ir sumaišykite
su miltais, grietine, druska, vandeniu. Dideliu peiliu viską sukapokite,
kol tešla pradės kibti ir ją greit suminkykite rankomis į vientisą gabalą.
Tešlą įdėkite valandai į šaldomą kamerą. Atšalusią padalinkite į 2-3
dalis ir kočiokite iš kiekvieno gabalo didelį ploną blyną. Tą blyną peiliu
arba specialiu „garbanotu ratuku" supjaustykite spinduliukais kaip
tortą. Spinduliukai turi būti gana siauri. „Spinduliuotą" tešlą
apibarstome cukrumi ir cinamonu, ant plačiojo spinduliuko galo
dedame po nulupto obuolio skiltelę ir vyniojame. Kad geriau liptų, prieš
barstant, spinduliukus galima patepti plaktu kiaušiniu. Kad sausainiai
atrodytų įdegę, patepame juos plaktu kiaušiniu. Kepti 30 minučių 170
laipsnių karščio orkaitėje.

Recepto istorija:
Mėgstu jais nustebinti vyrą vėsiais rudens vakarais.



Desertai Sausainiai

Žagarėliai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Kiaušiniai 4 vnt.
Cukrus 100 g
Grietinė 200 g
Miltai 500 g
Druskos truputis
Gesintos sodos 1 arbat. šaukštel.
Aliejus kepimui

Paruošimas:
Trynius išplakti su cukrumi iki baltumo, tada sudėti jau atšildytą
margariną VILNIUS, grietinę su soda ir dar išsukti. Išplakti baltymus su
trupučiu druskos iki purumo, ir pamažu įmaišyti į trynių masę. Dėti
miltus, išminkyti pominkštę tešlą, minkyti ilgai, lankstyti tešlą minkant.
Kočioti maždaug 1 cm storio, pjaustyti rombais, persukti (daryti
žagarėlius), kepti aliejuje kol taps auksiniai. Apibarstyti cukraus pudra.

Recepto istorija:
Šis kepinys atkeliavo į mano receptų sąsiuvinį iš močiutės, kuri dažnai
mus džiugindavo savo ypatingai skaniais skanėstais, o dabar džiuginu
savo šeimyną.



Desertai Sausainiai

Riešutiniai sausainiai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Žemės riešutai 200 g
Kiaušinis 1 vnt.
Miltai 300 g
Medus 4 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Dalį margarino VILNIUS kepiniams išsukti, įmušti kiaušinį, miltus, cukrų,
išmaišyti. Padėti į šaldytuvą, kad sustingtų. Tuo metu užvirinti medų su
margarinu ir susmulkintais riešutais. Tešlą iškočioti į skardą, išteptą
margarinu ir ant viršaus užtepti riešutus. Kepti apie 40 min. Iškepusius
supjaustyti.

Recepto istorija:
Skanus patiekalas, lengvai paruošiamas. Visada nustebina svečius.



Desertai Sausainiai

Avižiniai sausainiai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Cukrus 5 valg. šaukšt.
Avižos 5 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Ištirpinkite margariną VILNIUS kepiniams, įdėkite cukrų ir avižas,
sumaišykite ir visą masę išdėkite ant pjaustymo lentos (medinės).
Supjaustykite kvadratėliais ir mėgaukitės! Žinoma, nepamirškite ir
puodelio garuojančios mėgstamos arbatėlės arba kavos. Skanaus.

Recepto istorija:
Tai mano vaikystes receptas, paprastas ir greitas. Sveika ir skanu,
ypač šaltais rudens ir žiemos vakarais. Bei darbe su kolegomis, prie
puodelio kavos. Skanaus, mielieji!



Desertai Sausainiai

Šokoladiniai sausainiai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Majonezas 50 g
Grietinė 2 valg. šaukšt.
Šokoladas 100 g
Miltai 200 g
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Kokoso drožlės 50 g
Kiaušinis 1 vnt.

Paruošimas:
Margariną ištirpiname, į jį sudedame išplaktą kiaušinį. Tada dedame
majonezą, grietinėje nugesintus kepimo miltelius, cukrų ir kokoso
drožles.Gautą masę išminkome ir palaikome šaldytuve 2 - 3 val.
Formuojame sausainių formeles, kepame 180 laipsnių orkaitėje apie 15
min. Per tą laiką išlydome šokoladą ir jame pamirkome sausainius ir
patiekiame.

Recepto istorija:
Puikus, greitai ir lengvai paruošiamas gardėsis. Skanaus.



Desertai Sausainiai

Varškės sausainiai su obuoliais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g
Varškė 360 g
Miltai 230 g
Obuoliai 5-6 vnt.
Kiaušiniai 2 vnt.
Cukrus 100-150 g
Cinamonas pagal skonį

Paruošimas:
Atšildykite margariną VILNIUS kepiniams ir išsukite jį kartu su varške.
Sudėkite miltus ir išminkykite tešlą. Ją sudėkite į maišelį ir padėkite į
šaldiklį dešimčiai minučių. Atvėsintą tešlą iškočiokite ir supjaustykite
rombais.
Nuluptus obuolius supjaustykite skiltelėmis. Dėkite po vieną arba du
gabaliukus obuolio ant tešlos nuo vieno tešlos kampo iki kito. Tuomet
tuščius tešlos kampus užlenkite, kad jie apgaubtų obuolius. Galiausiai
išplakite šakute kiaušinius ir jais ištepkite sausainius. Vėliau gausiai
apibastykite juos

Recepto istorija:
Receptas man primena obuoliais ir cinamonu kvepiančius močiutės
namus. Vaikystėje, rudens vakarais, kai už lango dargana ir niūru, mes
smagiai šiltuose namuose kepdavome šiuos sausainiukus. Močiutės
receptas net ir praėjus daugeliui metų, kiekvieną rudenį atkeliauja į
mūsų šeimos virtuvę. Iš močiutės parsivežame kaimiškų obuolių ir
kepame šiuos sausainius. Juos labai mėgsta visa mano šeima, o
močiutė džiaugiasi, kad prisimenu burnoje tirpstantį jų skonį.



Desertai Sausainiai

Sūrio sausainiai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Miltai 300 g
Pieno labai mažai pagal skonį
Fermentinis sūris 200 g

Paruošimas:
Miltai suberiami ant lentos, sudedamas susmulkinta margarinas,
suberiama druska ir įpilama tiek pieno, kad susiminkytų tešla. Tešla
plonai kočiojama, pabarstoma tarkuotu sūriu, sulenkiama voku, vėl
kočiojama, pabarstoma ir t.t. Taip kartoti 3 kartus. Paruošta tešla
iškočiojama 0,5 cm storumo lakštu, supjaustoma pailgomis lazdelėmis,
aptepama kiaušiniu, pabarstoma tarkuotu sūriu ir kepama.

Recepto istorija:
Puikus užkandis pasisėdėjimui su draugais prie alaus bokalo :)



Desertai Sausainiai

Aguoninės rožytės

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 2 valg. šaukšt.
Grietinė 3 valg. šaukšt.
Aguonos 5 valg. šaukšt.
Kiaušinis 1 vnt.
Cukrus 6 valg. šaukšt.
Miltai 1 stikl.
Vanilės ekstraktas 2 ml
Kepimo milteliai 0,5 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Išlydyti margariną. Kiaušinį išplakti su cukrumi, dėti miltus su kepimo
milteliai, grietinę ir atvėsusį išlydytą margariną ir viską gerai išmaišyti.
Į gautą tešlą pagal skonį dėti aguonas bei vanilės ekstraktą. Viską dar
kartą gerai išmaišyti ir pilstyti į formeles bei kepti 180 0C
temperatūroje apie 15 minučių. Skanaus :)

Recepto istorija:
Šiais sausainiukais nustebinau savo kolegas, dabar labai dažnai juos
kepu ir džiuginu svečius.



Desertai Sausainiai

Sveikuoliški sausainiai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 4 valg. šaukšt.
Avižiniai dribsniai 5 valg. šaukšt.
Razinos 4 valg. šaukšt.
Saulėgrąžos (išlukštentos) 4 valg. šaukšt.
Medus 4 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Išlydytame margarine VILNIUS kepiniams pakepinti avižinius dribsnius
ir saulėgrąžas, kol gražiai apskrus. Maišant supilti razinas, sudėti medų.
Kaitinti tol, kol medus tolygiai pasiskirstys ir beveik užvirs. Sudėti į
formą maždaug 1-2 cm storio sluoksniu, prispausti ir kelias valandas
laikyti šaldytuve, kol sukietės. Supjaustyti kvadratėliais arba kita forma.
Skanaus.

Recepto istorija:
Šie sausainiukai yra greitai paruošiami ir dar greičiau suvalgomi :)



Desertai Sausainiai

Varškinės sraigės

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Varškė 200 g
Kiaušinio trynys 1 vnt.
Miltai 3 stikl.
Soda 1 arbat. šaukštel.
Cukrus 1 stikl.
Kiaušinio baltymas 1 vnt.
Cinamonas 2 valg. šaukšt.
Grietinė 100 g

Paruošimas:
Margariną VILNIUS kepiniams minkyti su varške, įdėti kiaušinio trynį,
miltus, gesintą sodą, grietinę. Suminkyti tešlą. Tešlą iškočioti 5 mm.
storio lakštais. Juos aptepti baltymo, cukraus, cinamono įdaru. Susukti į
vyniotinį, supjaustyti 1,5 - 2 cm voleliais. Dėti į skardą, kepti 25 min.
Skanaus.

Recepto istorija:
Šiuo gardėsiu visada galima pavaišinti svečius, komplimentai
garantuoti. Paprasta ir gardu.



Desertai Sausainiai

Sausainiai su cinamonu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 110 g
Kiaušiniai 1 vnt.
Kvietiniai miltai 1,5 stikl.
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Druska truputis
Vanilinis cukrus 1 arbat. šaukštel.
Cinamonas 2 arbat. šaukštel.
Cukrus 3 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Margariną VILNIUS kepiniams su cukrumi išmaišyti tol, kol cukrus
ištirps ir gausime vienalytę purią masę. Įmušti kiaušinį, įdėti vanilinio
cukraus, išplakti.Miltus sumaišyti su kepimo milteliais, druska ir suberti
į plakinį, viską gerai išmaišyti. Rankomis formuoti graikiško riešuto
dydžio rutuliukus, juos apvolioti cukraus ir cinamono mišinyje, dėti į
kepimo skardą, lengvai suploti. Tarpus tarp sausainių palikti didesnius,
nes kepant jie plėsis. Kepti iki 190 laipsnių įkaitintoje orkaitėje
10-12min.

Recepto istorija:
Šis kepinys ypatingas tuo, kad patinka visiems šeimos nariams ir jo
greitai nelieka. Tai patys skaniausi sausainiai.



Desertai Sausainiai

Sausainiukai "Obuoliukai glėbyje"

Ingredientai:
Bemielės tešlos 1 pakuotė
Saldžiarūkščių obuolių 1 kg
Kiaušinis 1 vnt
Cinamonas
Cukrus
Cukraus pudra
galima naudoti ir dešreles,ir bananus,ir kriaušias...

Paruošimas:
tešla pakočiojam , kad butu šiektiek plonesnė..obuolius
nulupame,supjaustome mėnuliukais nykščio storumo.susidedam y inda
apibarstom cinamonu ir cukrumi obuoliu skilteles pagal skony..tešla
supjaustome juostelėmis 1-2 cm pločio...išiplakam kiaušiny..
obuolio skiltele apvyniojame tešlos juostele..aptepame kiaušinio
plakiniu..ir dedame kepti ykaitintoje orkaiteje180 apie 20min.
iskepus apibarstyti truputi cukraus pudra.
SKANAUS:)



Desertai Sausainiai

"Meryland" sausainiai su šokoladu ir riešutais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 225 g
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Miltai 400 g
Druska 1 žiups.
Smulkus cukrus 260 g
Rudasis cukrus 170 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Šokoladas 400 g
Žemės riešutai 100 g

Paruošimas:
Miltus persijoti. Į bendrą indą suberti druską bei kepimo miltelius.
Margariną VILNIUS kepiniams, smulkų bei rudąjį cukrų sudėti į kitą indą
ir plakti, kol pasidarys puri masė. Į margarino masę įmuškite kiaušinius,
maišykite, kol susidarys vientisa masė. Į išplaktą masę supilkite
likusius produktus: persijotus miltus, druską, kepimo miltelius ir viską
gerai išmaišykite. Šokoladą ir riešutus sutrupinkite gabaliukais (aš tai
darau su virtuvės kombainu). Tada suberkite šokolado gabaliukus ir
riešutus, atsargiai sumaišykite. Padalinkite tešlą į 75g. porcijas ir
išdėliokite jas ant kepimo popieriaus. Aš "kabinu" šaukštu ir dedu ant
kepimo popieriaus. Įkaitinkite orkaitę iki 180 laipsnių temperatūros.
Kepkite sausainius įkaitusioje orkaitėje, kol sausainių kraštai paruduos
(15-20 min.). Tik neperkepkite sausainių, jie turėtų būti minkšti, o ne
sausi ir trapūs. Išimkite sausainius iš orkaitės ir atvėsinkite išdėliodami
ant grotelių. Skanaus.

Recepto istorija:
Tai mano firminiai sausainukai, jie visiems patinka. Be galo skanūs,
todel siūlau ir jums pamėginti.



Desertai Sausainiai

Avižiniai sausainiukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Avižiniai dribsniai 70 g
Miltai 150 g
Cukrus 150 g
Liesas jogurtas 100 ml
Kiaušinis 1 vnt.
Vanilinis cukrus, kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Druska 1 žiups.

Paruošimas:
Avižinius dribsnius, miltus, cukrų, vanilinį cukrų, druską ir kepimo
miltelius sumaišykite. Margariną VILNIUS kepiniams išlydykite, jį
užpilkite ant miltų mišinio. Įmuškite kiaušinį, supilkite jogurtą ir gerai
išmaišykite. Kepimo skardą išklokite kepimo popieriumi. Šaukštu
formuokite sausainius ir kepkite 25-30 minučių, kol jų paviršius gražiai
paruduos 190 laipsnių temperatūroje.

Recepto istorija:
Kaip ir mandarinai kvepia Šv. Kalėdomis, taip kepamų avižinių
sausainių kvapas primena močiutės kepamus Kalėdų skanėstus.



Desertai Sausainiai

Vafliai su ledais ir braškėmis

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 250 g.
kiaušiniai 4 vnt.
miltų 250 g.
kepimo miltelių 1 a.š.
medaus 150 g.
pieno 0.5 stiklinės
braškių 300 g.
ledų 300 ml.

Paruošimas:
Margariną išsukti iki purios masės.

Įmušti kiaušinius, suberti miltus, kepimo miltelius ir medų. Gerai
išmaišyti. Jei tešla per kieta, įpilame pieno.

Vaflius kepame specialioje keptuvėje.

Vaflius tiekiame su ledais ir braškėmis. Pabarstome cukraus pudra.

Labai mėgsta vaikai. :)



Desertai Sausainiai

Vafliai su migdolais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250 g
Apelsinų žievelės 1 arbat. šaukštel.
Citrinų žievelės 1 arbat. šaukštel.
Kiaušiniai 4 vnt.
Miltai 250 g
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Medus 150 g
Migdolai (pjaustyti) 100 g
Pieniškas glajus 100 g

Paruošimas:
Margariną išsukti iki purios masės. Suberti aromatines medžiagas,
įmušti kiaušinius. Miltus sumaišyti su kepimo milteliais ir sudėti į
kiaušinių ir margarino masę. Suberti prieskonius bei sudėti medų ir
užminkyti vientisą tešlą. Įmaišyti pusę migdolų plokštelių. Vaflius kepti
vaflinėje. Glajų ištirpinti karšto vandens vonelėje, juo aptepti
meduolinius vaflius ir pabarstyti likusiais migdolais. Skanaus!

Recepto istorija:
Hmm, labai skanūs vafliai atkeliavę iš vaikystės ir senelės namų.



Desertai Sausainiai

Puikieji sausainukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Varškė 200 g
Miltai pagal skonį
Prieskoniai truputis
Uogienė 1 stikl.

Paruošimas:
Varškę gerai ištrinti. Varškę, miltus, margariną VILNIUS kepiniams,
kvapniuosius prieskonius sudėti ant lentelės ir kapoti, kol neliks sausų
miltų. Tada tešlą minkyti. Iškočioti. Išspausti vienodus skrituliukus,
kepti orkaitėje. Iškeptus atvėsinti. Vieną užtepti uogiene, kitą uždėti
ant viršaus, aptepti glajumi. Glajui reikės: kiaušinio baltymo, stiklinės
cukraus pudros, citrinos rūgšties.

Recepto istorija:
Šiuos sausainius kepdavau kartu su savo močiute vaikystėje, iki šiol
puikiai prisimenu jų receptą ir su malonumu gaminu.



Desertai Sausainiai

Kokosiniai sausainukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g
Kokoso drožlės 100 g
Miltai 300 g
Cukraus pudra 4 valg. šaukšt.
Kiaušiniai 2 vnt.
Žemės riešutai 150 g

Paruošimas:
Su cukraus pudra išplakame kiaušinius. Margariną VILNIUS ištriname
su miltais, sudedam kiaušinių plakinį, įdedame kokoso drožles, vanilinį
cukrų. Tešlą dedame į maišiuką ir pusvalandžiui kišame į šaldymo
kamerą. Su kavamale sumalam žemės riešutus. Iš tešlos darome
rutuliukus ir apvoliojame juos sumaltuose žemės riešutuose. Kepame
orkaitėje 30 minučių.

Recepto istorija:
Puikus šventinis receptas atėjęs iš močiutės sesers, mėgstu nustebinti
šeimyna ir svečius.



Desertai Sausainiai

Trapūs sausainiukai (kriauklytės)

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 250 g
miltų 500 g
cukraus 1 stiklinė
1 kiaušinis +1 trynys 1 vnt
kepimo miltelių 1 a.š.
vanilinio cukraus 1 pak.
riebios grietinės 2 v.š.
Šokolado glajus
mėlynių 0,5 saujos

Paruošimas:
Orkaitę įkaitinti iki 180 laipsnių.

Visus produktus sumaišyti ir gerai išminkyti.

Daryti nedidelius kamuoliukus ir dėti į kriauklyčių formeles. Į kiekvieną
rutuliuko vidų pridėti po mėlynės uogą.

Pašauti į orkaitę 15 min. kol gražiai parusvės.

Šokoladą ištirpdyti karšto vandens vonelėje ir aptepti sausainių galus.

Labai skanus ir trapūs sausainiukai.

Skanaus!



Desertai Sausainiai

Avižiniukai

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 80 g
cukraus 2,5 šaukšto
avižinių dribsnių 2 didelės stiklinės
kiaušiniai 2
razinų, kapotų džiovintų abrikosų, riešutų, sėklų, kokoso ir ko tik turit ar
mėgstat 1,5 stiklinės

Paruošimas:
Reikia sumaišyti ištirpintą margariną su cukrumi, įmušti kiaušinius,
suberti avižnius dribsnius ir miltus, taip pat riešutus, razinas ir pan.
Viską gerai išmaišyti.

Patepkite kepimo skardą margarinu ar aliejumi ir šaukštu dėkite
avižinių dribsnių sausainius į skardą.

Kepkite 15-20 minučių 170-190 laipsnių orkaitėje.

Gero apetito!



Desertai Sausainiai

Šokoladiniai sausainiai su razinomis

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
kakavos 2 šaukštai
cukraus 1 šaukštas
kiaušiniai 3
jogurto 200 ml
miltų 200 g
sodos 0,5 šaukštelio
vanilinio cukraus 1 šaukštelis
razinų 80 g
kokoso drožlių 1 sauja

Paruošimas:
Margariną sutriname su cukrumi, mušame kiaušinius, beriame vanilinį
cukrų, sodą, kakavą ir gerai išmaišome.

Pilame jogurtą, beriame miltus ir gerai išmaišome.

Į tešlą suberiame razinas ir dar kartą išmaišome.

Formuojame sausainius ir dedame į paruoštą kepimo skardą.

Kepame 10 min. 180 laipsnių orkaitėje.

Papuošiame kokoso drožlėmis.



Desertai Sausainiai

Cinamono juostelės

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 arbat. šaukštel.
Mielės 25 g
Pienas 400 ml
Cukrus 300 g
Druska 1 arbat. šaukštel.
Kiaušiniai 2 vnt.
Miltai 300 g
Cinamonas 4 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Margariną VILNIUS ištirpinkite puode. Supilkite pieną ir pašildykite.
Susmulkinkite mieles. Išpilkite skysčius ant tešlos ir maišykite, kol
mielės ištirps. Sudėkite cukrų, druską, kiaušinį ir miltus. Išminkykite iki
elastingos masės. Uždenkite rankšluosčiu ir palikite kilti 1 valandą.
Padėkite tešlą ant miltais pabarstyto stalo ir minkykite, kol bus
elastinga. Padalykite tešlą perpus ir abi jos dalis iškočiokite į pailgus
formelių ilgio papločius. Sumaišykite cinamoną su cukrumi ir
apibarstykite papločius. Suvyniokite kaip vyniotinius ir įdėkite į
suteptas formas. Palikite kilti, kol padvigubės. Viršų sutepkite ištirpintu
margarinu ir pabarstykite cinamoną. Kepkite orkaitės viduryje 175 °C
temperatūroje apie 30 minučių.

Recepto istorija:
Pats skaniausias močiutės paveldas, kepa ir močiutė ir mama ir aš.



Desertai Sausainiai

Sausainiai

Ingredientai:
miltų 250 g
krakmolo 30 g
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
migdolų 100 g
cukraus 70 g
kiaušinio trynių 2
vanilinio cukraus 2 pakelių
druskos 1 žiupsnelis

Paruošimas:
Sumaišykite dubenyje visus produktus: miltus, cukrų, vanilinį cukrų,
krakmolą, druską ir smulkintus migdolus. Pridėkite supjaustyto
kubeliais margarino, kiaušinio trynius ir gerai išminkykite tešlą.

Tešlą šaldytuvo kameroje reikėtų palaikyti apie 1 valandą.

Tešlą iškočiojame ir formuojame sausainius.

Kepame orkaitėje 180 laipsnių, kol gražiai pagelsta (apie 15 minučių).

Galima pabarstyti cukraus pudra.



Desertai Sausainiai

Sausainukai su marmeladu

Ingredientai:
miltų 250 g
margarino VILNIUS kepiniams 300 g
kiaušiniai 3
cukraus 1 puodelis
migdolų aromatas
marmeladas

Paruošimas:
Kiaušinių tryniai išsukami su cukrumi ir sumaišomi su margarinu.
Maišoma iki šviesios vienalytės masės. Tada beriami miltai ir maišoma
iki vientisos masės.

Baltymai išplakami iki standžių putų ir supilami į tešlą, pamažu
maišant.

Formuojame sausainukus su duobute viduryje, į kurią dedame
marmelado ar uogienės.

Kepame 15 - 20 minučių 170 C laipsnių temperatūroje.



Desertai Sausainiai

Sausainiukai - vafliukai

Ingredientai:
kiaušiniai 4
cukraus 1 stiklinė
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
majonezo 250 g
krakmolo 0,66 stiklinės
miltų 1,33 stiklinės

Paruošimas:
Sumaišome visus ingredientus, gauname tešlą panašią, kaip blynams.
Kepame specialioje keptuvėje. Galima kepti čirvinių blynų keptuvėje.
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Migdoliniai sausainiai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 125 g
Miltai 250 g
Cukrus 80 g
Kiaušiniai 1 vnt.
Vanilinis cukrus 1 pak.
Druska žiups.
Sviestas 150 g
Smulkinti Migdolai ( arba lazdyno riešutai) 200 g
Medus 2 valg. šaukšt.
Miltai 1 valg. šaukšt.
Cukrus 150 g
Grietinėle (10 proc. riebumo) 2 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Iš pirmų 6 produktų užminkome tešlą (margariną VILNIUS kepiniams
sutarkuoti burokų tarka). Gautą masę iškočioti ant kepimo popieriaus.
Iškočiotą tešlą subadyti šakute ir padėti šaltai. Tuo tarpu išlydyti 150 g.
sviesto, sudėti likusius ingredientus ir virti kol masė paruduos. Nuimti
nuo viryklės ir leisti atšalti. Kadangi Lietuvoje neteko rasti skaldytų
riešutų, tai aš perku sveikus migdolų branduolius, nuplikau juos
verdančiu vandeniu, palaikau apie 5 min., kad lengvai nusiimtų luobelė
ir susmulkinu su grūstuve arba kavamale). Orkaitę įkaitinti iki 200
laipsnių. Ataušusią, bet ne šaltą, riešutų masę užtepti ant iškočiotos
tešlos ir kepti apie 25 - 30 min. Leisti truputi atvėsti, kol tešla šilta
supjaustyti norimo dydžio ir formos sausainukais.

Recepto istorija:
Šiuos sausainius išmokau gaminti iš dukros. Ji atsiuntė jų Šv. Kalėdų
proga iš Vokietijos. Maniau, kad tai pirktiniai, nes buvo nerealiai skanūs.
Pasirodo, ji sausainius kepė pati. Tada ir aš išbandžiau. Tik vietoje
migdolų, dėjau lazdyno riešutus. Bėda viena- kartą paragavęs, negali
sustot!
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Sausainiai "Varškėtukai"

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Vaniliniai sūreliai 2 vnt.
Citrinos žėlė 2 vnt.
Džiovinti vaisiai, riešutai 200 g

Paruošimas:
Džiovintus vaisius nuplaukite, nusunkite ir susmulkinkite. Citrinos žele
ištirpdykite karštame vandenyje ir palikite pastovėti, kad atvėstų ir
pradėtų stingti. Į didelį indą sudėkite sūrelius, sumaišykite su
supjaustytais vaisiais, sudėkite stingstančią želę ir vėl viską gerai
sumaišykite. Formeles patepkite plonu sluoksniu margarino VILNIUS
kepiniams ir pridėkite sūrelio masės, išlyginkite paviršių ir dėkite į
šaldytuvą. Kai masė visai sustings, išimkite juos. Skanaus!

Recepto istorija:
Receptas "nužiūrėtas" iš močiutės, greitai paruošiamas ir skanus.
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Cukriniai sausainiai

Ingredientai:
miltų 2 stiklinės
grietinės 1,5 stiklinės
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
cukraus 200 g
kiaušinis 1

Paruošimas:
Margariną sumaišome su miltais ir trupiname tarp pirštų. Supilame
grietinę ir minkome elastingesnę tešlą. Kai gauname vienalytę masę,
ją suvyniojame į plėvelę ir dedame į šaldytuvą 1 valandai.

Tešlą iškočiojame maždaug iki 0,5 cm storio ir supjaustome norimo
dydžio gabaliukais. Juos aptepame kiaušinio plakiniu ir apibarstome
cukrumi pagal skonį.

Kepame įkaitintoje orkaitėje 10 - 15 minučių.



Desertai Sausainiai

Alinukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 500 g
Alus 1 stikl.
Miltai 4 stikl.
Cukrus 0,5 stikl.

Paruošimas:
Išsijoti 3,5 stiklinės miltų, tada burokų tarka sutarkuoti margariną
VILNIUS kepiniams, viską gerai išmaišyti, truputį pasūdyti, įpilti stiklinę
atšaldyto alaus (0,2 l.). Užminkyti tešlą, jei tešla gaunasi truputi
skystoka, įdėti likusius miltus. Tešla, neturi lipti prie rankų, bet neturi
būti per kieta. Užminkytą tešlą įdedame 40 min. į šaldytuvą. Išimtą
tešlą plonai iškočiojame. Pabarstome cukrumi ir pakočiojame, kad
cukrus priliptų prie tešlos (galima paspausti delnu). Tada peiliu
pjaustome įvairias formas (galima naudot ir spec. sausainių formas,
bet tada reikia formuoti taip, kad neliktų tešlos likučių), jei peilis limpa
prie tešlos, bakstelkite juo į miltus. Sudedame paruoštus sausainius į
skardą, išklotą kepimo popieriumi. Kepame apie 20 - 25 min. 220
laipsnių temperatūroje, kol gražiai pagelsta sausainių viršus. SKANAUS.
Tikrai labai skanu :)

Recepto istorija:
Šiuos sausainius dar atsimenu iš vaikystės. Mama juos kepė.
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Sausainiai su žemės riešutų sviestu

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
rudojo cukraus 100 g
žemės riešutų sviesto 100 g
kiaušinis 1
miltų 175 g
kepimo miltelių 5 g

Paruošimas:
Išlydytą margariną išplakame su cukrumi ir žemės riešutų sviestu.
Įmušame kiaušinį ir dar kartą viską išplakame. Supilame kepimo
miltelius ir miltus, bei išminkome tešlą. Iš pagamintos tešlos padarome
nedidelius storesnius paplotėlius ir sudedame į kepimo popieriumi
išklotos skardelės, palikdami tarpelius. Kepame 200 laipsnių
temperatūroje 10-15 minučių.



Desertai Sausainiai

Oriniai eklerai su kremu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 225 g
Vanduo 1 stikl.
Miltai 1 stikl.
Kiaušiniai 6 vnt.
Druska 1 žiups.
Varškės sūreliai 3 vnt.
Kondensuotas pienas 0,5 ind.

Paruošimas:
Puode užvirinamas vanduo su druska, sudedamas margarinas VILNIUS
kepiniams, verdama nuolat maišant, kol jis ištirpsta. Tada suberiami
miltai ir plakama plakikliu kol tešla atlimpa nuo puodo sienelių. Puodas
nuimamas nuo ugnies, įstatomas į šaltą vandenį ir nuolat plakant
paeiliui įmušami kiaušiniai. Patarimas: jei įmušus kiaušinį palauksite 1
– 2 min. nenustojant plakti, tešla bus puresnė. Iš tešlos ant sviestiniu
popieriumi išklotos skardos su šaukštu arba konditeriniu švirkštu ar
maišeliu formuojami eklerai. Kepti iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje
20 – 30 min. kol dailiai parunda. Dėmesio: pirmąsias 20 min.,
neatidarykite orkaitės, antraip eklerai sukris. Paruoškite kremą:
sūrelius, kondensuotą pieną ir margariną išsukite iki vientisos masės.
Pyragėlių viršų nupjaukite arba įpjaukite šoną ir į vidų įkrėskite kremo,
uždėkite viršūnėlę. Apibarstykite milteliniu cukrumi ir ... gardžiuokitės!
Tiks ir išrankiausiam svečiui pavaišinti ir šeimynai pasmaguriauti.

Recepto istorija:
Begalo mėgstame saldumynus. Tad jų gaminimas man - vienas
malonumas. Šis pyragėlių receptas vertas atsidurti kievienos
šeimininkės receptų užrašinėje, nes jis - universalus, o įdaryti šiuos
eklerus galima tiek saldžiu, tiek sūriu ar pikantišku įdaru. Tiks ir
išrankiausiam svečiui pavaišinti ir šeimynai pasmaguriauti.



Desertai Sausainiai

Sausainiai Citrinukai

Ingredientai:
miltų 300 g
cukraus pudros 150 g
citrinos žievelės 1 šaukštas
citrinų sulčių 1 šaukštelis
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
kiaušinių tryniai 3
cukraus 50 g

Paruošimas:
Margarinas išsukamas su cukrumi ir miltais. Suberiama citrinos
žievelės, supilamos citrinos sultys ir įmušami kiaušinių tryniai.
Minkoma tešla.

Tešla iškočiojama į ritinį, kuris apvoliojamas cukruje ir paliekamas
šaldytuve 40 minučių.

Atšaldytas ritinys supjaustomas griežinėliais 6 mm storio. Jie dedami į
kepimo formą išteptą riebalais.

Kepama orkaitėje 180 C laipsnių temperatūroje apie 15 minučių.
Atvėsinama ant grotelių.



Desertai Sausainiai

Trapučiai

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 250 g
miltų 250 g
druskos 1 žiupsnelis
vandens 200 ml
cukraus 2 valgomi šaukštai

Paruošimas:
Margariną supjaustome kubeliais. Suminkome kartu su miltais.

Beriame druską ir į padarytą tešlos įdubimą pilame vandens. Gerai
išminkome.

Tešlą šaltai palaikome bent jau 30 minučių.

Iškočiojame 1 cm storio lakštą. Aš iš lakšto su formele išspaudžiau
sausainius.

Kepti sausainius 220 laipsnių orkaitėje 20 minučių. Pabarstyti cukrumi.
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Migdoliniai sausainiai

Ingredientai:
miltų 200 g
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
cukraus 3 šaukštai
kiaušinis 1
kepimo miltelių 1 a.š.
vanilinio cukraus 1 a.š.
riebios grietinės 2 v.š.
migdolų be odelės 50 g

Paruošimas:
Orkaitę įkaitinti iki 175 laipsnių temperatūros.

Visus produktus, išskyrus migdolus, sumaišyti ir gerai išminkyti tešlą.

Daryti nedidelius kamuoliukus, juos suploti ir į vidų sausainio įspausti
migdolą.

Kepame orkaitėje apie 10-15 min.
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Sausainiai "Žvaigždutės"

Ingredientai:
Tešlai:
cukraus 1 šaukštelis
vanilinio cukraus 1 pakelis
kiaušiniai 3
margarino VILNIUS kepiniams 30 g
miltų 300 g
druskos 1 žiupsnelis
grietinės 2 valgomi šaukštai
Papuošimui:
cukrau pudros 1 valgomas šaukštas

Paruošimas:
Išminkome tešlą iš nurodytų produktų.

Iškočiojame 1-2 cm storio tešlą ir išspaudžiame su žvaigždutės formele
sausainius.

Sudedame į kepimo popieriumi išplotą kepimo skardą ir kepame 180
laipsnių orkaitėje 10-15 minučių. Sausainiai turi gražiai parusti.

Pabarstome sausainius cukraus pudra.
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Sausainiai "Pinigėliai"

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Razinos 100 g
Cukrus 100 g
Druska žiups.
Kiaušinių tryniai 2 vnt.

Paruošimas:
Razinas 2-3 minutes pamirkyti karštame vandenyje, nuvarvinti ir
nusausinti. Į dubenį sudėti margariną VILNIUS kepiniams, cukrų, druską
ir kiaušinių trynius. Viską išmaišyti. Suberti miltus ir suminkyti tešlą.
Tešlą pridengti, kad nedžiūtų ir valandą palaikyti šaldytuve. Tešlą
iškočioti, kad nespėtų sušilti, suvynioti du 30 cm. ilgio volelius ir dar
kartą palikti valandai šaldytuve. Tešlos volelius supjaustyti 1 cm. storio
pinigėliais ir dėti į sausą skardą taip, kad tarp tešlainių liktų nemaži
tarpai, nes kepdami tešlainiai šiek tiek padidės. Kepti, kol pagels, 200
laipsnių temperatūroje.

Recepto istorija:
Šis kepinys ypatingas tuo, kad jį lengva paruošti ir yra skanus. Į mano
receptų knygelę jis atkeliavo iš žurnalo, jį dar patobulinau, kad būtų
lengviau paruošiamas. Mėgstu juo nustebinti savo artimuosius per
įvairias šventes ir ypatingomis progomis.
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Sūrio sausainiai

Ingredientai:
miltų 1.5 stiklinės
lydyti sūreliai 3 vnt
sūrio 50-70 g
margarino VILNIUS kepiniams 125 g
kiaušinis 1 vnt

Paruošimas:
Lydytas sūris, sūris ir margarinas prieš naudojimą turi būti šaldytuve
bent 3 valandas. Tarkuotas sūris, margarinas ir lydytas sūris
sumaišoma su miltais ir kiaušiniu. Gaunama tešla, kuri iškočiojama ir
supjaustoma į norimo dydžio gabaliukus. Jie dedami į kepimo
popieriumi ištiestą kepimo formą ir apibarstoma sezamo sėklomis.

Kepama 190 C laipsnių temperatūroje 15 minučių.
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Sausainių bokštas

Ingredientai:
Tešlai:
miltų 250 g
margarino VILNIUS kepiniams 275 g
grietinės 2 šaukštai
kiaušinis 1 vnt.
cukraus 3 šaukštai
kepimo miltelių 1 šaukštelis
Užpilui:
cukraus 70 g
pieno 100 ml
margarino VILNIUS kepiniams 50 g

Paruošimas:
Orkaitę įkaitinkite iki 180 laipsnių temperatūros.

Tešlai skirtus produktus suminkome iki vientisos tešlos. Suformuojame
pailgus vamzdelius.

Juos kepame apie 15-20 minučių.

Margariną ištirpiname ant silpnos ugnies, suberiame cukrų ir supilame
pieną. Nuolat maišome apie 3-5 minutes. Mišinio neužvirinkite. Lieskite
jam pravėsti, tik tuomet užpilkite ant iš sausainių sudėto bokšto.
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Saldukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 1 valg. šaukšt.
Kiaušinių baltymai 4 vnt.
Cukrus 200 g

Paruošimas:
Baltymus išplakti iki standžių putų, bet taip, kad pavertus jie neišbėgtų.
Suberti cukrų ir dar paplakti - turi būti saldu (todėl ir vadinasi
saldukais). Naudoti tortams ar sausainiams skirtą švirkštą ir padaryti
sausainiukų tipo skanėstus. Pašauti į orkaitę. Orkaitę įkaitinti iki 170
laipsnių. Kepti kol sustings maždaug 20 minučių, prižiūrint, kad
nesudegtų. Gaunasi labai trapūs, tinka prie kavos ar arbatos. Tiesiog
tirpsta burnoje. Skanaus!

Recepto istorija:
Šį receptą gavau iš mamos. Tiesiog nuostabūs sausainukai, tirpstantys
burnoje, šiek tiek saldoki, bet kas mėgsta saldžiai tiems labai patiks.
Cukraus galima dėti ir mažiau.
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Kitokie grybukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250 g
Grietinė 0,5 l
Dirbtinis medus 0,5 l
Kiaušiniai 10 vnt.
Cukrus 1 stikl.
Miltai 500 g
Kepimo milteliai 2 arbat. šaukštel.
Gvazdikėliai žiups.
Muskatas žiups.
Cukraus pudra 500 g
Citrinos rųgštis truputis
Aguonos truputis

Paruošimas:
Į medų sudedu cukrų ir kaitinu iki rudumo, sudedu sumaltus
gvazdikėlius ir muskatą. Dar pakaitinu. Ištirpdau margariną VILNIUS
kepiniams, supilu cukraus masę, sudedu 5 kiaušinius ir 5 trynius. Į
grietinę sudedu kepimo miltelius, miltus, kakavą ir užminkome tešlą.
Tešla turi būti tokia, kad galėtume pasidaryti norimo dydžio rutuliukus.
Aš mėgstu daryti gana mažus, nes taip grybukai gražiau atrodo, jie dar
pakyla kepdami. Kepu 180 temperatūroje apie 25 min. Paskui
rutuliukus dekoruoju - sumaišau 5 baltymus su cukraus pudra ir
citrinos rūgštele, užtepu kotuką, pabarstau aguonom ir dedu į skardą
ar kokį kitą indą, pripiltą perlinių kruopų. Pastatau galvele žemyn kad
sudžiūtų kotukas. Galvutės nebedažau, nes ji ir taip ruda.

Recepto istorija:
Tai - mano mėgstamas kepinys. Dekoruoti grybukus užtrunka gana
ilgai, tačiau tai daryti smagu. Pabandykite.
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Avižiniai sausainiai

Ingredientai:
avižinių dribsnių 250 g
miltų 260 g
cukraus 100 g
migdolų, smulkintų 100 g
razinų 100 g
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
kiaušiniai 2 vnt.
kepimo miltelių 1 šaukštas

Paruošimas:
Miltus sumaišome su avižiniais dribsniais ir kepimo milteliais.

Suberiame susmulkintus riešutus ir razinas.

Suberiame cukrų, įmušame kiaušinius ir išmaišome.

Supilame ištirpintą margariną ir dar kartelį išmaišome.

Sausainius formuojame su šaukštu, margarinu išteptoje kepimo
skardoje.

Kepame 200 C temperatūroje 10-12 min.
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Sausainiai su cinamonu

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 250 g
cukraus 0,5 puodelio
miltų 2 puodeliai
kiaušinis 1 vnt.
druskos 1 žiupsnelis
cinamono (pabarstymui)

Paruošimas:
Kiaušinį, cukrų, druską ir kambario temperatūros margariną išsukame
su mikseriu. Suberiame miltus ir gerai išminkome.

Tešlą iškočiojame. Sausainius išspaudžiau iš tešlos su stikline.
(Spaudžiau tik puse stiklinės, kad gautųsi mėnulio formos sausainiai).

Sausainius pabarsčiau cinamonu ir kepiau 175 laipsnių orkaitėje apie
20 minučių



Desertai Sausainiai

Sveikuolių sausainiai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Avižos 200 g
Kiaušinis 1 vnt.
Grietinė 1 valg. šaukšt.
Miltai 1/2 stikl.
Fruktozė 1/2 stikl.
Saulėgrąžos 50 g
Sezamo sėklos 50 g
Razinos 50 g
Džiovintos spanguolės 50 g
Graikiniai riešutai 50 g

Paruošimas:
Margariną VILNIUS ištirpiname, jį supilame į avižas ir atvėsiname.
Kitame puode išplakame kiaušinius su fruktoze. Supilame grietinę ir
išmaišome. Šią masę pilame į avižas, suberiame miltus ir gerai
išmaišome. Razinas ir spanguoles pamerkiame vandenyje ir paliekame
15 min., kad suminkštėtų. Jas nusausiname ir pilame į tešlą, taip pat ir
sezamus, saulėgrąžas bei smulkintus graikinius riešutus. Išmaišome.
Orkaitę įkaitiname iki 180 C laipsnių. Iš tešlos ant sviestinio popieriaus
formuojame sausainius, kišame į orkaitę ir kepame apie 20 min., kol
truputį paruduos. Skanaus!

Recepto istorija:
Šiais laikais labai madinga propaguoti sveiką gyvenimo būdą: daug
sportuoti, nenaudoti "chemijos", sveikai maitintis. Mano šeima irgi
užsikrėtė šiuo sindromu, tad namie gaminame tik sveiką maistą. Šių
sausainių receptą gavau iš draugės, kuri gyvena Šveicarijoje ir tikrai
likau patenkinta. Jie yra ne per saldūs, minkšti, skanūs ir, svarbiausia,
sveiki. Dažnai jų išsikepu, kai reikia išvykti į kelionę, nes jie ilgai
išsilaiko, nepraranda minkštumo ir yra gana sotūs.



Desertai Sausainiai

Saulėgražų ir šokolado kramstukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Gliaudytų saulėgražų 500 g
Konditerinio šokolado 200 g

Paruošimas:
Saulėgrąžas lengvai pakepinkite. Šokoladą ir margariną VILNIUS
ištirpinkite ant garų. Supilkite ant saulėgrąžų ir viską išmaišykite.
Dėkite šaukštu ant kepimo popieriaus, darydami blynukus ir palikite
atvėsti, gerai sustingti.

Recepto istorija:
Kartais taip tingisi kepti ar ilgai stovėti prie viryklės... Ypatingai vasarą,
kai karšta. Bet kartu norisi kažko skanaus. Tuomet siūlau pasigaminti
šių sausainukų. Ilgai tikrai neužtruksite, o save ir draugus palepinsite.
Vienas minusas - greitai jų nebelieka, nes būna suvalgomi... paragauji
ir negali sustoti :)



Desertai Sausainiai

Vaflių suktinukai

Ingredientai:
Tešlai:
miltų 3 šaukštai
cukraus 2 šaukštai
margarino VILNIUS kepiniams 50 g
vandens 2 šaukštai
Įdarui:
sutirštinto pieno 1 indelis
riešutų 1 sauja

Paruošimas:
Užmaišome tešlą ir kepame vaflinėje.

Vaflius susukame ir užpildome sutirštintu pienu, įberiame kelis riešutus.

Labai greitai pagaminama ir skanu :)



Desertai Sausainiai

Avižiniai sausainiai kaip iš parduotuvės

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 0 arbat. šaukštel.
Avižiniai dribsniai 200 g
Sviestas 250 g
Grietinė 150 g
Kiausiniai 4 arbat. šaukštel.
Cukrus pagal skonį
Miltai 150 g

Paruošimas:
Pakepinkite avižinius dribsnius keptuvėje, supilkite į dubenėlį tada
įpilkite grietinės, išmaišykite, įberkite cukraus pagal skonį, įmuškite
kiaušinius, įdėkite kepimo miltelių, dar kartą išmaišykite. Tuomet
įberkite miltų, lydytą margariną VILNIUS ir maišykite tol, kol masė taps
geltona ir lipni. Įkaitinkite orkaitę iki 200 C ir kepkite apie 30 min., kol
sausainiai įgaus gražią geltoną spalvą.

Recepto istorija:
Šis kepinus ypatingas tuo, kad yra labi gardus ir lengvai pagaminamas.
Juo galima pavaišinti visus savo artimuosius ir juos nustebinti savo
kulinariniais gebėjimais.



Desertai Sausainiai

Želiniai sausainiai

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
cukraus 0,5 puodelio
želės 100 g
vyšnių, gerai sutrintų 2 šaukštai
kiaušiniai 2 vnt.
miltų 2,5 stiklinės
druskos 1 žiupsnelis
kepimo miltelių 1 šaukštelis

Paruošimas:
Suminkštintą margariną, kiaušinius, cukrų, želę, vyšnias išplakiau iki
purios masės.

Pridėjau miltų, druskos, kepimo miltelių. Išminkiau ir palikau šaldymo
kameroje 30 minučių.

Iš tešlos suformavau 2 cm skersmens rutuliukus. Sudėjau juos į kepimo
formą. Kiekvieną paspaudžiau šakute.

Kepiau 180 laipsnių orkaitėje 8-10 minučių.



Desertai Sausainiai

"Sraigės"

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 300 g
Miltai 0,5 kg
Cukrus 200 g
Kiaušiniai 2 vnt.
Kėlimo milteliai 1 pak.
Kakavos milteliai 2 valg. šaukšt.
Vanilinis cukrus truputis

Paruošimas:
Margariną gerai išsukti su cukrumi ir kiaušinių tryniais, sudedami
kėlimo milteliai, miltai ir išminkoma tešla. Ji padalinama per pusę ir į
vieną pusę sudedami kakavos milteliai. Abi tešlos atšaldomos, vėliau
iškočiojamos, aptepamos išplaktu kiaušiniu. Tada šviesioji tešla
uždedama ant tamsiosios. Susukami apie 3 cm. skersmens voleliai,
atšaldomi, supjaustomi apie 0,5 cm. storio riekutėmis ir iškepami.

Recepto istorija:
Tiesiog, dar vienas kepinys - lengvai pagaminamas, skanus ir
puošiantis stalą :), o jo receptas į mano virtuvę atkeliavo seniai ir gaila
neprisimenu iš kur :)



Desertai Sausainiai

Sausainiai su šokolado gabaliukais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 125 g
Žemės riešutai 250 g
Cukrus 250 g
Miltai 185 g
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Juodo šokolado drožlių 2 valg. šaukšt.
Juodo šokolado gabaliukais 90 g
kakavos miltelių 2 valg. šaukšt.
Kiaušinis 1 vnt.

Paruošimas:
Žemės riešutus nuplaukite, nusausinkite ir apkepinkite keptuvėje be
riebalų. Kambario temperatūros margariną iki baltumo ištrinkite su
cukrumi ir sudėkite visus likusius produktus. Tešlą išminkykite, kad
būtų vientisa ir neliptų prie rankų. Iš tešlos suformuokite rutuliukus ir
dėkite ant kepimo popieriumi išklotos skardos, paskui juos suspauskite
šakute, kad pasidarytų plokšti blyneliai. Kepkite 170 laipsnių orkaitėje,
kol gražiai pagels. Atsargiai išimkite ir leiskite atvėsti. Tik iškepą
sausainukai bus minkšti, o atvėsę – kieti.

Recepto istorija:
Skanaus



Desertai Sausainiai

Žvaigždelės

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Miltai 400 g
Grietinė 200 g
Druska truputis
Kiaušinis 1 vnt.
Virti grybai 300 g
Svogunas 1 vnt.
margarinas 50 g
Grietine (įdarui) 30 g
Krapai truputis

Paruošimas:
Žvaigždutės: Margariną, grietinę, miltus, druską sutarkuoti burokine
tarka kelis kartus dar pertarkuoti ir sumaigyti į vieną tešlos gabalą.
Įdedame į šaldytuvą 1 val. Paskui kočiojame tešlą maždaug 5 mil storio.
Iš tešlos išspaudžiame žvaigdutes. Vieną pilnavidurę, kitą ne. Ir jas abi
dedame viena ant kitos į skardą. Aptepame išplaktu kiaušiniu. Svarbu
tik paviršių aptepti, o šonu ne, kad kiaušinis netrukdytų vienodai
gražiai iškilti. Kepame įkaitintoje orkaitėje. Grybų įdarui:Margarine
apkepiname svogūnus, dedame sumaltus grybus, pakepiname.
Baigiant kepinti įdedame grietinės, krapų pipirų ir druskos. Atvėsiname.
Dedame šį įdarą į žvaigždučių viduriuką. Skanaus.

Recepto istorija:
Net nebepamenu kaip šis receptas atkeliavo į mano receptų knygelę.
Matyt tai buvo labai seniai ;) Patinka tuo, kad žvaigždutes gali išsikepti
nors ir prieš pusė savaitės, nieko joms neatsitiks. O įdaras pagaminti
užtrunka neilgai. Taip gali svečius nustebinti gražiu ir greit (je
žvaigždes seniau būsi pasiruošusi) pagaminamu patiekalu.



Desertai Sausainiai

Mamos žagarėliai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Kiaušinių tryniai 3 vnt.
Grietinės 100 ml
Degtinės 2 arbat. šaukštel.
Cukraus 1 arbat. šaukštel.
Druskos žiups.
Aliejaus virimui 500 ml
Miltų 250 g

Paruošimas:
Tešlai skirtus produktus sumaišykite ir užminkykite tešlą, kočiokite
kočėlu vis užlengdami tešlą tol, kol bus matyti daug smulkių
burbuliukų ( siūlau įpilti į tešlą šaukstą aliejaus, čia tam, kad kepant
ant jų atsirastų oro puslelės). Išminkytą tešlą apdengti drėgnu
skudureliu, kad nedžiūtu, ir dėti į šaldytuvą 1-2 val.. Iškočiokite
nedideliais gabalais, juos supjaustykite 2-3 cm. storio ir 7-10 cm. ilgio
juostelėmis. Viduryje įpjaukite ir perverkite per kilputę. Kepti
įkaitintame aliejuje.

Recepto istorija:
Traškūs žagarėliai kaip pas mamą :)



Desertai Sausainiai

Cinamoniniai vafliai

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 150 g
miltų 150 g
kiaušiniai 4 vnt
cukraus 100 g
cinamono 0,75 a.š.

Paruošimas:
Išimame margariną iš šaldytuvo, kad jis suminkštėtų. Sudedame
margariną, cukrų ir kiaušinius bei viską išmaišome su maišytuvu. Į
turimą masę supilame miltus, cinamoną ir vėl gerai išmaišome.
Kepame įkaitintoje vaflinėje vis patikrindami, kad neapdegtų.



Desertai Sausainiai

Trapūs sausainiai su šokoladu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Majonezas 0,5 stikl.
Kiaušinis 1 vnt.
Grietinė 1 valg. šaukšt.
Kepimo milteliai 0,5 arbat. šaukštel.
Miltai 2 stikl.
Kokoso drožlės 0,5 stikl.
Šokoladas 100 g

Paruošimas:
Į ištirpintą margariną, dedame išplaktą kiaušinį, stiklinę majonezo,
cukrų, grietinėje nugesintus kepimo miltelius, išsijotus miltus ir kokoso
drožles (jų galima ir nedėti). Iš visų produktų išminkoma tešla, kurią
atšaldome 2-3 valandas šaldytuve. Tuomet tešlą paleidžiame per
mėsmalę (galima ir rankomis suformuoti), kokias nori sausainių
formeles, maždaug 2,5 cm ilgio sausainiukus ir kepame 170 0C
orkaitėje apie 15 minučių. Išlydome šokoladą, į jį merkiame pusę
sausainio ir dedame į lėkštę, išklotą maistine plėvele, kad sustengtų
šokoladas. Po valandžiukės galima ragauti. Skanaus :)

Recepto istorija:
Tai senovinis visų močiučių majonezinių sausainiukų receptas. Tiesiog
ieškojau ko nors įdomesnio. Paįvairinau šokoladu ir kokoso drožlėmis.



Desertai Sausainiai

Kokosiniai sausainiai su vyšnia

Ingredientai:
kvietinių miltų 450 ml
kukurūzų miltų 75 ml
cukraus pudros 125 ml
margarino VILNIUS kepiniams 250 g
kokoso drožlių 250 ml
vyšnios

Paruošimas:
Miltus tiek kvietinius, tiek kukurūzų persijojame, sumaišome su
cukraus pudrą ir sukame kartu su margarinu. Minkome iki vientisos
masės, sukočiojame į ritinį ir dedame į šaldytuvą valandai laiko.

Tešlą supjaustome norimo dydžio gabaliukais. Juos apvoliojame kokoso
drožlėse, ant viršaus dedame vyšnią.

Kepame 150 C laipsnių temperatūroje 15 minučių, iki kol paruduos.



Desertai Sausainiai

Grūdų sausainiukai

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 185 g
kvietinių dribsnių 250 ml
kokoso drožlių 250 ml
avižinių dribsnių 250 ml
kvietinių miltų 125 ml
cukraus 125 ml
sezamo sėklų 60 ml
medaus 15 ml
kiaušinis 1 vnt

Paruošimas:
Sumaišykite visus ingredientus į dubenėlį ir gerai suminkykite. Šaukšto
pagalba formuokite tešlos rutuliukus. Juos dėkite į kepimo formą
išteptą margarinu. Šiek tiek suplokite. Kepkite 170 C laipsnių
temperatūroje apie 10 - 12 minučių, iki auksinės rudos spalvos.



Desertai Sausainiai

Sausainiukai prie arbatos

Ingredientai:
margarinas VILNIUS kepiniams 60 g
miltų 1 puodelis
vandens 1 puodelis
cukraus 1 šaukštas
kiaušiniai 2 vnt.
cukraus pudros (pabarstymui)
aliejus (kepimui)

Paruošimas:
Margariną ištirpinkite inde ant ugnies, supilkite vandenį ir cukrų, nuolat
maišant užvirinkite.

Nuimkite nuo ugnies, įmuškite kiaušinius, suberkite miltus. Išmaišykite.

Gautą masę sudėkite į konditerinį maišelį.

Įkaitinkite aliejų ir į verdantį aliejų išspauskite iš konditerinio maišelio
sausainius.

Virkite, kol gražiai pagels.

Pabarstykite cukraus pudra.



Desertai Sausainiai

Sausainiai su kremu

Ingredientai:
Sausainiams:
kiaušiniai 4 vnt.
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
miltų 180 g
cukraus 1 šaukštas
Kremui:
cukraus pudros 3 šaukštai
"mascarpone" sūrio arba galima pakeisti grietine 30% 120 g

Paruošimas:
Sausainiai:

Kiaušinius išplakame. Sumaišome su išlydytu margarinu, cukrumi bei
miltais.

Aš sausainius formavau ant kepimo skardos, išklotos folija, su
konditerinio maišelio pagalba. Sausainius formavau ilgesnius.

Kepiau 180 laipsnių orkaitėje 40 minučių.

Kremas:

Cukraus pudrą išplakiau su "mascarpone" sūriu. Kremo užpurškiau ant
kiekvieno sausainio.

Skanaus :)



Desertai Sausainiai

Sausainėliai su obuoliais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Miltai 3 stikl.
Grietinė 200 g
Kiaušinių tryniai 2 vnt.
Vanilinis cukrus 1 arbat. šaukštel.
Obuoliai 4 vnt.
Cukrus 1 valg. šaukšt.
Cinamonas 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Miltus paberti ant lentos, į juos stambia tarka sutarkuoti margariną
VILNIUS kepiniams. Ant jo supilti grietinę, kiaušinių trynius ir užberti
vanilinį cukrų. Dideliu peiliu, braukiant iš kraštų miltus, kapoti tešlą, kol
visi komponentai susimaišys. Tuomet šaltomis rankomis suminkyti
tešlą. Tešlą padalinti į keturias dalis, suvynioti į plėvelę ir gerai
atšaldyti (geriausiai visą naktį). Iš kiekvienos tešlos dalies iškočioti
apvalų lakštą ir padalinti į dvylika dalių. Obuolius nulupti ir supjaustyti į
dvylika skiltelių. Jas apibarstyti cukrumi, sumaišytu su cinamonu. Ant
kiekvieno tešlos gabaliuko plačiojo krašto dėti po obuolio skiltelę ir
susukti į ragelį. Kepti 200 laipsnių orkaitėje 15 - 20 minučių. Skanaus!
Beje, tešlą ruošiu daug paprasčiau - margariną sutarkuoju, mikseriu
maišau kartu su miltais, kol nebelieka sausų miltų, tuomet sudedu
grietinę, kiaušinių trynius ir dar šiek tiek pamaišau. O tada suminkau
rankomis. Ant iškočiotos tešlos beriu šiek tiek cukraus su cinamonu, o
susuktus ragelius aptepu išplaktu kiaušiniu ir dar pabarstau cukrumi su
cinamonu. Be galo trapūs ir skanūs sausainiai...

Recepto istorija:
Skanu ir paprasta.



Desertai Sausainiai

Kaštonai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Cukrus 2-3 saujos
Medus 1 valg. šaukšt.
Grietinė 1 valg. šaukšt.
Kiaušinis 1 vnt.
Kiaušinių tryniai 2 vnt.
Soda, prieskoniai truputis
Miltai 2-3 skilt.
Kiaušinio baltymas 1 vnt.
Cukraus pudra ~250 g
Šokoladas 50 g

Paruošimas:
Į dubenį dedame margariną VILNIUS kepiniams ir cukrų, sukame
mediniu šaukštu. Dedame kiaušinius, trynius, medų, grietinę, sodą,
prieskonius. Gerai išsukame, turi gautis vientisa masė. Dedame miltų
tiek, kad tešla neliptų prie rankų ir nebūtų per kieta. Formuojame
rutuliukus ir kepame graikinio riešuto formoje tol, kol gražiai pagels
(neturintiems formos, siūlau tiesiog kepti apvalius sausainukus 2-3 cm.
skersmens, orkaitėje). Baigus kepti, darome "liukrą". Imame kiaušinio
baltymą ir sukame mediniu šaukštu, pilant į cukraus pudrą. Masė turi
būti stangri. Įpilame truputi acto arba citrinos rūgšties. Šia mase
ištepame 2 iškeptų puselių vidines puses ir į vidų įdedame glazūruotą
rutuliuką. Sulipdome palikdami ''praplyšusį'' kaštono šoną. Leidžiame
sutvirtėti. Taip padarome su visais kaštonais. Tada "liukrą" nudažome
žalia spalva. Tepame kaštono vieną šoną žalia liukru ir iškart
formuojame spygliukus (aš darau su šaukšteliu). Leidžiame sutvirtėti ir
tada kitą pusę glazūruojame. Kaštonai paruošti. Skanaus!

Recepto istorija:
Šis kepinys ypatingas tuo, kad jį kepu vestuvių proga. Į mano receptų
knygelę jis atkeliavo ne kaip "Kaštonai", bet kaip "Riešutėliai". Truputį
teko pakoreguoti, kai ką atmesti, kai ką pridėti. Jie labai gražiai
papuošia saldų stalą ir yra labai skanūs. Jie man primena vaikystę. Šiuo
kepiniu mėgstu nustebinti savo artimuosius ir draugus.



Desertai Sausainiai

Sausainiai Rožių žiedai

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams, kambario temperatūros 150 g
cukraus 125 g
kiaušinių 2 vnt.
miltų 250 g
Pabarstymui:
cukraus 2 šaukštai

Paruošimas:
Margariną su cukrumi išplakiau iki purios masės. Įmušiau kiaušinius ir
po truputį įmaišiau miltus.

Išminkiau tešlą, jei gausis per daug kieta, įpilkite šiek tiek pieno.

Iškočiojau tešlą.

Su stikline išpjoviau apskritimus. Stilinės skersmuo apie 6 cm.

Susukau kiekvieną apskritimą į žiedo formą. Pabarsčiau cukrumi.

Sudėjau "žiedus" į kepimo skardą (pateptą riebalais) ir kepiau 15 min.
200 C orkaitėje.



Desertai Sausainiai

Arbatiniai vafliukai

Ingredientai:
kiaušinių baltymai 3 vnt.
cukraus 0,75 stiklinės
miltų 0,75 stiklinės
margarino VILNIUS kepiniams 75 g
šokolado 50 g

Paruošimas:
Ištirpiname margariną ir šokoladą (atskirai). Išsijojame miltus.
Išplakame baltymus ir palaipsniui suberiame cukrų. Tada supilame
margariną ir miltus.

Skardą išklojame kepimo popieriumi. Dedame 3-4 šaukštelius tešlos ir
sukamaisias judesiais padarome plonus diskelius. Ant diskelių
paviršiaus uždedame šokolado (savo nuožiūra)ir kepame 5-7 min., 190
laipsnių temperatūroje.

Susukame vaflius, kol jie dar karšti, nes vos tik pradės vėsti, jie
sukietės. Skanaus.
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Pieniški meduoliai

Ingredientai:
miltų 510 g
cukraus 265 g
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
augalinio aliejaus 20 g
kiaušinis 1 vnt
pieno 100 g
kepimo miltelių 2 a.š.
vanilinio cukraus 0,5 pakelio
druskos žiupsnelis

Paruošimas:
Į suminkštintą margariną supilame cukrų, druską, vanilinį cukrų, pusę
išplakto kiaušinio, pieno ir augalinio aliejaus. Maišome, kol ištirps
cukrus. Suberiame išsijotus miltus su kepimo milteliais. Išminkome
tešlą ir iškočiojame, kad būtų maždaug 6-7 mm storio. Išpjauname
sausainių formas (galima su stikline), sutepame kiaušiniu.

Kepame 12 min., 210 laipsnių temperatūroje. Skanu su arbata.
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Medaus sausainiai, kvepiantys mandarinais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Cukrus 230 g
Kiaušinis 1 vnt.
Medus 1/2 stikl.
Vanilinis cukrus 1 arbat. šaukštel.
Meduolio prieskonių mišinys 2 arbat. šaukštel.
Miltai 2 stikl.
Mandarinas 1 vnt.

Paruošimas:
Įkaitiname orkaitę iki 180 laipsnių. Paruošiame tešlą: išlydome
margariną VILNIUS kepiniams su medumi. Beriame pusę reikalingo
cukraus kiekio. Gerai išmaišome. Įmušame kiaušinį, įberiame vanilinį
cukrų bei meduolių prieskonių mišinį. Sijojame miltus: pirmiausia tik
vieną stiklinę, tada beriame likusį cukrų, vėl miltų. Gerai išmaišome.
Galiausiai supilame likusį cukrų. Įtarkuokite mandarino žievelę. Truputį
pamaišome ir tešlą dedame į konditerinį švirkštą. Ant kepimo formos,
patiestos kepimo popieriumi, išspaudžiame sausainiukus. Kepame apie
17 min. Kad receptas išeitų puikiai, nesudėkite iškart viso cukraus: iš
pradžių išmaišykite tik pusę su margarinu, po to beriant miltus truputį
įpilkite, tada, kai tešla paruošta, supilkite likusį. Taip cukrus nespės
ištirpti ir sausainiams suteiks neįprasto skonio. Skanaus!

Recepto istorija:
Kalėdos man asocijuojasi su medumi, gvazdikėliais, muskatu. Kai prieš
šventes atvyksta draugai, nesinori per daug išlaidauti, gaminti
kalakutų, vištų, ančių, nes draugai ir taip atvyksta pavalgę. Tad juos
dažniausiai vaišinu ypač šeimyniškais sausainiais, kvepiančiais
mandarinais, gvazdikėliais, muskatu.
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Kalėdiniai baravykai(grybukai)pagal Mia30

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250 g
kiaušiniai 5 vnt.
cukraus 200 g
grietinės (naminės) 0,5 stikl.
vanilinio cukraus 1 pak.
sodos 0,5 arbat. šaukštel.
miltai 4 stikl.
aguonos 2 valg. šaukšt.
žiupsnelis druskos pagal skonį
glajui baltam: kaiušinio baltymas 1 vnt.
cukraus pudros 2 stikl.
glajui rudam: kiaušinio baltymai 3 vnt.
kakavos 1 valg. šaukšt.
juodojo šokolado 200 g
cukraus pudros 2 stikl.

Paruošimas:
60 vnt. grybukų. Kiaušinius išsukti su cukrumi. Į grietinę suberti sodą
(soda taip nugesinama), išmaišyti išsuktus kiaušinius su cukrumi, įberti
druską. Margariną išlydyti, neįkaitinti, supilti atvėsusį į išsuktą
kiaušinių ir grietinės masę, suberti vanilinį cukrų, miltus ir minkyti tešlą.
Į įkaitintą grybukų keptuvę dėti su mažu šaukšteliu tešlos ir kepti vis
apverčiant keptuvę. Iškeptus grybukus reikia apdailinti, juos apskusti,
kad nebūtų nelygumu. Po to imamės pačių sudėtingesnių darbų, tai
yra balto glajaus darymas, ir kotukų aptepimas. Iš nurodytų ingridientų
išplakame baltą glajų, jis bus pakankamai tirštas, o tai labai gerai.
pamirkome kotukus į glajų ir pamirkome į aguonas, kad atrodytų, kaip
su žemikėm:). Toliau kepuryčių rudos masės darymas. Išplakame
baltymus, sudedame kakava ir išsitirpinę šokoladą ant garų supilame į
masę. Kadangi šokoladas karštas tai ir masė bus tamsesnė.Ir
kepurytės grybukų bus tamsios. kai jau apdžiūsta kotai, tada
merkiame ir su teptuku padailiname, kur reikia. Ir viskas. Sudedame i
kiaušinių dėkliukus ir paliekame kol išdžius visiškai. labai skanus
baravykai. Aišku visam tam malonumui reikia daug laiko ir kantrybės.
Kaip sakoma grožis reikalauja aukų, taip ir čia.

Recepto istorija:
Šis receptukas, pas mus suburia visus prie stalo, nes visi mėgstame
labai saldumynus. Ir šis receptukas atkeliavo pas manes visai netikėtai.
Karta paskaičiau kažkokioje knygutėje, Aišku, kažkokių produktų
neturėjau, bet įdėjau tai ką turėjau ir jis pas manes kažkaip prigijo,
dabar kiekvienais metais prieš šias gražiasias šventes aš juos kepu.
Aišku jie nėra tokie tobuli,kaip parduotuvių vitrinose, bet namuose
kepti ir savo rankų darbo, patys skaniausi, net svečiams bet kokiems
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netyčia užėjus visada yra ką padėt ant stalo. Tiesiog gera prisiminti
rudens šiltas dieneles, kai rinkdavome miške baravykus. Štai toks
paprastas, bet daug kantrybės prašantis receptas. Kadangi nesu
patyrusi, nes darau tik per didžiasias šventes, tai sugaišau maždaug
apie 5 valandas. bet buvo smagu ir gera viska daryti. Tad jei žadate
išbandyti linkiu sėkmės ir daug įspūdžų, tiesa labai pritraukia, net
namiškius, kai reikia dažyti, ar net iš pašonės nugvelbti pirmą skaniai
atrodantį grybuką, o tokių man netrūko.:) Skanaus ir sėkmės!
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Florentinai

Ingredientai:
30 vidutinio dydžio sausainukų reikės:
Nesaldintų kukurūzų dribsnių 300 g
Saldaus sutirštinto pieno 397 g
Džiovintų spanguolių saujos
Aguonų 2 v.š.
Kokosų drožlių 50 g
Margarino VILNIUS kepiniams 1 v.š.

Paruošimas:
Dribsnius, spanguoles, kokosų drožles ir aguonas suberkite į gilų
dubenį.
Supilkite kondensuotą pieną.
Viską kruopščiai išmaišykite.
Dėkite po kupiną šaukštą masės į kepimo popieriumi išklotas ir
kepimui skirtu margarinu pateptas skardas, palikdami tarpelius, kad
sausainiai nesiliestų vieni su kitais.
Kepkite 180 laipsnių orkaitėje 7-10 minučių.
Ataušinkite.

Recepto istorija:
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Sausainiai "Per mėsmalę"

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 350 g
Cukrus 1 stikl.
Kiaušiniai (1 pilnas ir 2 tryniai) 3 vnt.
Miltai 4 stikl.

Paruošimas:
Margariną išsukti su cukrumi, sudėti kiaušinius, po truputį sudėt mitus
ir išminkyt.Tešlą suminkius palaikyti šaldytuve 1 valandą. Formuoti per
malimo mašinėlę. Tuomet sudėti į skardą ir kepti kol pageltonuos.

Recepto istorija:
Tai sausainiai, kuriuos kepė močiutė, mama, o dabar ir aš. Tai labai
paprasti ir kiek visų primiršti sausainiai, bet jie labai skanūs ir trapūs.
Vaikai juos ypač mėgsta.
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Vafliai Valentino dienai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 5 valg. šaukšt.
Miltai 5 valg. šaukšt.
Kiaušinis 5 vnt.
Cukrus 5 valg. šaukšt.
Grietinė 5 valg. šaukšt.
Vanilinis cukrus 1 arbat. šaukštel.
Krakmolas 2 valg. šaukšt.
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Cinamonas 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Kiaušinių trynius išsukti su cukrumi, įdėti grietinės, vėl išsukti, įberti
miltus, krakmolą, kepimo miltelius ir vanilinį cukrų. Gerai išmaišyti.
Prieš kepant, sudėti išplaktus baltymus ir atsargiai sumaišyti su tešla.
Įkaitinti vaflinę keptuvę, patepti ją aliejumi, įpilti tešlos į keptuvę,
uždaryti ir iš abiejų pusių kepti. Prieš pateikiant, pabarstyti cinamonu.

Recepto istorija:
Vafliai kurie suartina...



Desertai Sausainiai

Sausainiai su linų sėmenimis

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 200 g
Cukraus 100 g
Kiaušinių 1 vnt
Miltų 2 - 2,5 stiklinės
Druskos žiupsnelis
Linų sėmenų 100 g

Paruošimas:
Taigi kambario temperatūros margariną išplakame su cukrumi,
įmušame kiaušinį, žiupsnelį druskos, suberiame linų sėmenis, miltus ir
užminkome tešlą. Tešlą dedame geram pusvalandžiui į šaldytuvą kad
atšaltų.
Atvėsusią tešlą iškočiojame ir darome kokių tik širdis geidžia formų
sausainėlius. Juos kepame 180 laipsnių orkaitėje apie 15 - 20 minučių,
žiūrėkite kad nesusviltų.
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Trapūs kalėdiniai sausainiai

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 175 g
Miltų 500 ml
Smulkaus cukraus arba cukraus pudros 125 ml
Kiaušinio trynių 3 vnt
Tirštos greitinės 2 v.š
Vanilinio cukraus 2 a.š
Druskos žiupsnelio

Paruošimas:
Iš visų produktų suminkyti tešla, suvynioti į maistinę plėvelę ir atšaldyti
apie 2 val. po to ant miltais pabarstyto paviršiaus iškočioti tešlą iki 5
mm. storio lakštą, išspausti norimos formos sausainėlius ir dėti į
kepimo popieriumi išklotą skardą. Kepti įkaitintoje iki 180°C orkaitėje
apie 15 min.
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Paprastieji naminiai sausainukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 300 g
Miltai 300 g
Cukrus 200 g
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Vanilinis cukrus 1 arbat. šaukštel.
Kiaušinis 1 vnt.

Paruošimas:
1.Susmulkinkite sviestą ar margariną labai smulkiai (apie 5 mm
kubeliais), 2. Supilkite miltus, kepimo miltelius, kiaušinį, vanilini cukrų
ir cukrų . Viską gerai sumaišykite, masė turi nelipti prie rankų, jei limpa
įberkite daugiau miltų . Tešlą įdėkite į kamerą, kad sustingtų. Po kurio
laiko ištraukite tešlą ir sukočiokite su kočėlu. Suformuokite sausainius
formelėmis ir kepkite orkaitėje 180-200 laipsnių temperatūroje kol
sausainiai taps gelsvi ir traškūs (apie 15 - 20min). Jei norite galite
apibarstyti cukraus pudra ar ištirpintu mėgstamu šokoladu :) Skanaus !

Recepto istorija:
Nebrangi išeiga sausainukams paruošti, išeina tikrai nemažai
sausainukų, kepama neilgai, tad jei pritruks svečiai net nepastebės
kaip greit ant stalo garuos naujai iškepti sausainukai.
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Šokoladiniai meduoliai

Ingredientai:
Miltų 500 g
Kakavos 110 ml
Cukraus pudros 2 v.š
Margarino VILNIUS kepiniams 180 g
Meduolių prieskonių 2,5 a.š
Apelsino žievelė 1 vnt
Sodos, nugesintos 1 a.š
Kiaušinių 1 vnt
Medaus 3 v.š
Šokolado 55 g

Paruošimas:
Ištirpinti medų, šokoladą ir margariną, šiek tiek atvėsinti, įmušti
kiaušinį, įtarkuoti apelsino žievelę, sudėti gesintą sodą. Miltus persijoti
su kakava, cukraus pudra, prieskoniais. Užminkyti tešlą ir padėt į
šaldytuvą valandai laiko.

Iškočioti maždaug 3 mm. lakštą ir pjaustyti meduolius. Kepti 180 C
12-15min.
Puošti baltymo glajumi ar tirpintu šokoladu.
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Kalėdų senelio rogės

Ingredientai:
Kvietinių miltų 300 g
Rupių ruginių miltų 100 g
Kiaušinių 2 vnt
Cukraus pudros 130 g
Tirpinto margarino VILNIUS kepiniams 100 g
Medaus 100 g
Kakavos 1 v.š
Meduolių prieskonių 1 v.š
Nugesintos sodos 1 a.š

Paruošimas:
Medų, margariną ir cukraus pudrą ištirpinti garų vonelėje. Atvėsinti ir
sumaišyti su išplaktais kiaušiniais, supilti sodą ir suberti persijotus
sausus produktus.
Užminkyti tešlą, iškočioti 0.5 cm. storio lakštą, spausti formeles ir kepti
180 C. 8-10 min.
Klijuoti glajumi.
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Kalėdiniai sausainiai

Ingredientai:
Kiaušinių 2 vnt
Miltų 500 g
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
Medaus 2 v.š
Cukraus 500 g
Meduolių prieskonių 2 a.š
Kakavos miltelių 1 a.š
Cinamono 2 a.š
Pieno (esant reikalui)

Paruošimas:
Jei viską tinkamai sumaišius tešla nevientisa, įpilti pieno. Tešla
suminkyti, iškočioti ir pjaustyti norimo dydžio formas. Kepti 180
temperatūroje, 10 - 15 minučių, kol apskrus. Iš orkaitės traukti
atsargiai ir greitai nes karšti jie dar minkšti ir labai lūžta. Aš visada
kepu iš dviejų porcijų.
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Sveikuoliukų sausainiukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Cukrus 1 stikl.
Kiaušiniai 2 vnt.
Miltai 50 g
Avižiniai dribsniai 500 g
Džiovinti vaisiai,riešutai,kokoso drožlės,saulėgražų branduoliai 1 stikl.

Paruošimas:
Margariną sumaišyti su cukrumi, įmušti kiaušinius,supilti miltus bei
avižinius dribsnius, sudėti turimus džiovintus vaisius,riešutus,kokoso
drožles,saulėgražas ir gerai išminkyti. Tešlą išploti arba pakočioti ir su
formelėmis išspausti sausainiukus, kuriuos reikėtų kepti apie 15-20
min.

Recepto istorija:
Šie sausainiukai ypatingi tuo,kad jie yra sveikuoliški, nesudėtingi ir juo
tikrai galima nustebinti netikėtai užklupusius svečius. Receptas geras
dar tuo,kad kiekvieną kartą jo skonį galima šiek tiek pakeisti įdedanti
vis kitokius džiovintus vaisius,riešutus,saulegrąžas arba/ir kokoso
drožles. Nebūtina viską įdėti,galima dėti tai,ką tuo metu turime. Šį
receptą esu gavusi gana senai iš savo bendradarbės.
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Velykiniai sausainiukai

Ingredientai:
Ingredientai tešlai:
Morkos 1 vnt
Cukraus 150 g
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
Kepimo miltelių 2 a.š
Miltų 330 g
Ingredientai glajui:
Kiaušinių baltymų
Cukraus pudros
Maistinių dažų

Paruošimas:
Kambario temperatūros margariną išsukti su cukrumi. Sudėti smulkiai
sutarkuotas morkas, miltus, kepimo miltelius ir viską gerai išminkyti.
Formuoti sausainius ir kepti 180 C orkaitėje apie 15 min. Atvėsusius
papuošti. Skanaus.
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Kalėdiniai meduoliai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Medaus 200 g
Kiaušiniai 2 vnt.
Cukraus 100 g
Miltų 500 g
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Prieskonių meduoliams pakelis

Paruošimas:
Puode pakaitinti medų ir sviestą, įberti prieskonių ir išmaišyti.
Kiaušinius išsukti su cukrumi, supilti pakaitintą medų su sviestu.
Suberti persijotus miltus maišytus su kepimo milteliais ir užminkyti
tešlą. Dėti 30 min. į šaldytuvą sustingti. Iš atšaldytos tešlos iškočioti 7
milimetrų storio lakštą, išpjauti įvairių formų meduolius ir sudėti į
kepimo popieriumi išklotą skardą. Kepti 180 laipsnių orkaitėje, kol
paruduos. Atvėsusius puošiame, mes puošėme su pirktiniais desertinio
glajaus pieštukais.

Recepto istorija:
Meduolius kepiau specialiais šiam konkursui ir kokį puikų vakarą
turėjom! Susėdę turbūt 3 valandas, piešėm, šnekėjom, juokėmės,
gera...
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Šokoladinės lazdelės

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 120 g
Cukrus 100 g
Kiaušinis 1 vnt.
Miltai 220 g
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Tikro juodojo šokolado (52-55%) 60 g
Žiupsnelis druskos 1 žiups.

Paruošimas:
Į dubenį sudėti supjaustytą sviestą, šaukšto pagalba išmaišyti iki
vientisos purios masės. Suberti cukrų, gerai išmaišyti. Įmušti vieną
kiaušinį ir dar šiek tiek pamaišyti. Į miltus įmaišyti kepimo miltelius ir
druską, viską pamažu susijoti į sviesto masę. Miltų dėti tiek, kad tešla
nebeliptų prie rankų. Šokoladą sulaužyti gabaliukais ir sudėti į nedidelį
indelį. Paimti didesnį puodą, pripilti vandens bei jį virinti. Įdėti indelį su
šokoladu į puodą su vandenu, tačiau kad indelis neliestų puodo dugno,
lėtai maišyti, kol šokoladas tirpsta. Ištirpinus šokoladą, supilti jį į
pagrindinę masę ir viską gerai išminkyti. Paruoštą tešlą paliekame
valandai (galima šiek tiek trumpiau) šaldytuve. Išėmus, iš tešlos
suformuoti juosteles, vidutinio storumo ir peiliu jas supjaustyti. Įkaitinti
orkaitę iki 170 C temperatūros ir kepti sausainius apie 15-20 minučių.

Recepto istorija:
Į mano receptų knygelę jis atkeliavo iš labai saldaus žurnalo. Visiems,
kurie juos ragavo, sausainiai labai patiko, jie labai gardžiai kvepia
šokoladu, yra saldūs, bet neįkyriai ir labai puikiai tinka prie kavos ar
arbatos.



Desertai Sausainiai

Grybų kelmas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Miltai 500 g
Medus 200 g
Cukraus 200 g
Kiaušiniai 2 vnt.
Gesintos sodos 0,5 arbat. šaukštel.
Meduolinės tešlos prieskonių mišinio 0,5 arbat. šaukštel.
Balto glajaus 200 g
Juodo šokolado 50 g

Paruošimas:
Medų, cukrų ir margariną šildome kartu ant garų, kol suminkštėja
medus. Praaušiname, tada sumušame kiaušinius ir suplakame.
Dedame į mase po šaukštą miltų, gesintą sodą, o kai masė pasidaro
tiršta, suberiami prieskoniai ir likusieji miltai. Tešlą labai gerai
išminkome. Tešlą galima tuoj pat kepti arba uždengti drėgna marle ir
išlaikyti 24 val šaltai. Išlaikytos tešlos gaminiai būna skanesni. Iš dalies
tešlos iškepame grybukų formoje grybukus, o iš likusios formuojame
žymiai didesnius grybus. Atskirai darome galvytes ir atskirai kotelius.
Dar iškepame padą, ant kurio formuosime visą kelmą. Kai viską
iškepame, darome baltą glajų. Aš imu kiaušinio baltymą ir mediniu
šaukštu sukdama pilu cukraus pudrą. Pilu tiek, kad masė nebūtų kieta.
Kad ja galima būtu dažyti grybų kotelius. Nudažome mažų grybukų
kotelius. Tada imam atskirai keptas dideles galvytes ir kotelius.
Galvytės apačioje išpjaunu nedidelę skylutę, į ją dedu balto kremo ir
įkišu kotelį. Galima galvytę pasukti i šona, įdomiau atrodys. Tada
įstatau į stiklinę, kad suliptų. Kai sulimpa, nudažau kotus baltai ir vėl
leidžiu glajui sutvirtėti. Ištirpdau šokoladą ir nudažau kepurėles. Kai
grybai jau paruošti, reikia formuoti kelmą. Baltą glaju nudažau žaliai ir
storai užtepu ant pado vidurio. Tada iš pradžių statau didelius grybus,
pasukdama norima kryptimi. Juos paspiriu mediniais smeigtukais pakol
sukietės glajus. Kai sulimpa, toliau su glajumi ir likusiais grybais
baigiame formuoti kelmą. Galima padaryti lapeliu arba spygliukų, kurie
labai tinka uždėti ant grybų. Laukiame kol sustings ir skanaus;) P.S.
lapelius siūlau pasidaryti taip: aš paimu baltu glajumi arba žaliu, storu
sluoksniu užtepu ant gėlės ar beržo lapo blogosios pusės ir padedu ant
lėkštutės kol sustings. Sustingus nuimti lapa, nuspalvinti dažais ir
puošti.

Recepto istorija:
Šis grybų kelmas begalo skaniai kvepia, gražiai atrodo ir vylioja visus
paragauti. Kepinys labai skanus ir nekietas. Grybų receptas pas mane
knygelėje yra nuo mokslų laikų. Nekartą yra keptas, labai kvapnus ir
labai skanus. Beje ir iškepa labai greitai. Aš manau, kad jis kvepia
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Kalėdomis. Manau, kad šio kelmo nevienas draugas, paragauti ateis;)
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Avižinukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g
Avižinių dribsnių 200 g
Riešutų (anakardžio, lazdynų, migdolų ir t.t.) 150 g
Medaus 1 valg. šaukšt.
Cinamono 2 arbat. šaukštel.
Rudojo cukraus 5 arbat. šaukštel.
Džiovintų spanguolių, vyšnių arba razinų 50 g
Kiaušiniai 2 vnt.

Paruošimas:
PASTABA: JOKIŲ MILTŲ! kitaip gausis tik avižiniai sausainiai :p 1.
Sausoje keptuvėje pakepame avižinius dribsnius ir riešutus; (iki kol
įgaus švelniai geltoną atspalvį) SVARBU: kepti ant silpnos ugnies ir
pamaišyti; 2. Tuo pačiu metu kitoje keptuvėję išlydome sviestą; 3.
Išsilydžius sviestui, įberiame cinamoną, cukarų ir įdedame medaus; 4.
Pakeptus avižinius dribsnius su riešutais supilame į indą ir maišydami
užpilame lydytą sviestą; 5.Įdedame džiovintų uogų ir įmušame
kiaušinius; 6.Viską sumaišome ir paliekame išbrinkti kokioms 5
minutėms; 7. Per tą laiką išklojame sviestiniu poperiumi kepimo skardą
ir įjungiame orakaitę; 8. Formuojame avižinukus; (patogiausia pajėmus
didelį šaukštą po vieną dėlioti) 9. Įdedame į orkaitę, įkaitintą iki 180
laipsnių temperatūros, kepame maždaug 20 - 25 min. (reikia žiūrėti,
kada jie gražiai paruduos); PASTABA: formuojant avižinukus, jie turi
būti skysti, bet kepant jie sulimpa.

Recepto istorija:
Šiais sausainiais pavyko nustebinti daugelį žmonių ir visiems jie pailko
įspūdį, netgi delegacijai iš Japonijos :)
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Puokštė

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g
Cukraus pudra 130 g
Vanilinas 1 pakelis
Kiaušiniai 2 vnt.
Miltai 300 g
Pienas truputis
Želė saldainiai 100 g

Paruošimas:
Margariną VILNIUS kepiniams su cukraus pudra ir vaniliniu cukrumi
išplakti iki purios masės. Įmušti kiaušinius ir po truputį įmaišyti miltus.
Tešla gausis kieta, todėl įpilti truputį pieno. Tešlą kočioti iki norimo
storio ir išspausti formas (eglutės, dovanėlės, varpeliai, žvaigždutės).
Tada paimkite medinius iešmus ir įdurkite išspaustas formeles taip,
kad gautųsi "gėlytė". Sausainius dėti į margarinu išteptą skardą ir kepti
iki 180 laipsnių temperatūros įkaitintoje orkaitėje apie 10-15 min. Prieš
baigiant kepti ant sausainio dėti želė saldainio puselę, kad išsilietų.
Ataušinti. Sudedame į vazelę - gaunasi graži puokštė.

Recepto istorija:
Sausainukai gal ir paprasti, bet skanūs. Tai gera idėja kaip įdomiai juos
iškepti.
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Meduoliai Kalėdoms

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Miltai 500 g
Medus 200 g
Cukrus 200 g
Kiaušiniai 2 vnt.
Kepimo milteliai 1,5 arbat. šaukštel.
Prieskonių mišinys (gvazdikėliai, cinamonas, imbieras, kardamonas) 1 arbat.
šaukštel.

Paruošimas:
Medų, cukrų ir margariną VILNIUS kepiniams šildome garuose, kol
viskas suskystėja ir išmaišome. Tada atvėsiname, įmušame kiaušinius,
išmaišome. Dedame persijotus miltus sumaišytus su kepimo milteliais
ir prieskoniais. Išmaišome. Tešlą suvyniojame į maišelį ir dedame į
šaldytuvą. Tada kočiojame ant miltais pabarstytos lentos. Išpjaustome
sausainiukus ir kepamee 200 laipsnių orkaitėje apie 10-15 min. Iškepti
meduoliai sudedami į sandarų indą ir paliekami ataušti. Vėliau
puošiama glaistais iš šokolado arba iš cukraus pudros, kiaušinio
baltymo ir citrinos rūgšties, barstome įvairiais pabarstukais. Skanaus.

Recepto istorija:
Iškeptų meduolių dekoravimas yra didžiulis džiaugsmas vaikams, jų
fantazijos beribės. Toks laiko praleidimas visus suartina.
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Kapotos tešlos sūrūs sausainukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Miltai 400 g
Grietinė 200 g
Druska 1 arbat. šaukštel.
Išplaktas kiaušinis 1 vnt.
Kmynai truputis

Paruošimas:
Margariną VILNIUS kepiniams, grietinę, miltus, druską sutarkuoti
burokų tarka. Pakartoti keletą kartų, viską sumaišyti į vieną tešlos
gabalą. Įdedame į šaldytuvą 1 val., tada kočiojame ir išspaudžiame
patinkančios formos sausainukus. Viršų patepame išplaktu kiaušiniu ir
apibarstome kmynais su druska.

Recepto istorija:
Gaminau žvaigždeles ( jų receptas yra čia
http://www.seimoskepiniams.lt/index.php?id=419). O iš jų viduriukų,
pagaminau sausainius. Todėl šio patiekalo gamybai nesugaišau nė 5
minučių :)
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Apelsininiai sausainiai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250 g
Miltai 500 g
Grietinė 3 valg. šaukšt.
Cukrus 150 g
Soda arba kepimo milteliai 0,5 arbat. šaukštel.
Apelsinas 1 vnt.
Citrinos sultys 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Tešlai pagaminti reikia margariną VILNIUS kepiniams sutrinti su
grietine ir cukrumi, įdėti sodos, įpilti citrinos sulčių, sudėti miltus,
smulkiai sutarkuotą apelsino žievelę ir viską išmaišyti. Turi gautis
gražus tešlos kamuoliukas, kurį dedame į šaldytuvą pusvalandžiui.
Ištraukus tešlą iš šaldytuvo, ją iškočiojame ir formelių pagalba,
padarome sausainius. Aš naudojau močiutės formelės, todėl sausainiai
gavosi labai įvairūs. Sausainius dedame į iki 200 laipsnių įkaitintą
orkaitę ir kepame. Laikas priklauso nuo to, kokio storio sausainius
pagaminsite. Turėkite omenyje, kad sausainiai dar šiek tiek iškils.

Recepto istorija:
Nuotaikos šuolis ir rastos močiutės sausainių formos, priverte surasti
skanių sausainių receptą.
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Saldžiosios širdys

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250 g
Cukrus 160 g
Kiaušiniai 2 vnt.
Miltai 450 g
Vanilinis cukrus 1 arbat. šaukštel.
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Džemas 7 valg. šaukšt.
Šokoladinis kremas 5 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Minkštą margariną VILNIUS kepiniams išsukti su cukrumi iki purios
masės. Į masę įmušti kiaušinius ir viską gerai išmaišyti. Miltus, kepimo
miltelius ir vanilinį cukrų sumaišyti atskirame dubenyje ir viską supilti į
skystą masę. Kai pasidaro sunku maišyti, viską suminkyti rankomis.
Tešlą kočioti 0,5 cm storiu ir spausti norimas formeles. Iškloti skardą
kepimo popieriumi ir kepti sausainius apie 5 - 7 min., 190 laipsnių
temperatūros orkaitėje. Iškepusius sausainius lipdyti po du, ištepant
džemu ar šokoladiniu kremu.

Recepto istorija:
Šis kepinys ypatingas tuo, kad tai buvo mano pirmieji kepti sausainiai,
kurių receptą gavau iš savo močiutės.
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Plikyti sausainiai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Miltų 150 g
Cukraus 40 g
Vanilinio cukraus 1 pak.
Kiaušinių 4 vnt.
Pieno 125 ml
Vandens 125 ml

Paruošimas:
Pieną, vandenį, druską, cukrų ir margariną Vilnius sudėkite į puodą
storu dugnu, viską išmaišykite ir užvirinkite. Tuomet supilkite miltus ir
nuolatos maišykite, kol tešla atšoks nuo puodo sienelių. Tuomet,
nuolat maišant, į tešlą po 1 muškite kiaušinius. Tešla turi tapti lygi ir
elastinga. Paruoštą tešlą formuokite konditeriniu švirkštu ar maišeliu.
Kepkite iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 30-35 min.
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Sausainiai su šokolado gabaliukais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 175 g
Rudojo cukraus (ir būtinai rudojo!) 130 g
Baltojo cukraus 50 g
Vanilinio cukraus 2 arbatiniai šaukšteliai
Kiaušinis 1 vnt
Miltų 250g 400 ml
Kepimo miltelių 2 arbatiniai šaukšteliai
Druskos 1/2 arbatinoi šaukštelio
Šokolado 100 g

Paruošimas:
Sviestą gerai išsukti su cukrumi, mušti kiaušinį, vėl gerai išmaišyti.
Miltus, kepimo miltelius ir druską sumaišyti atskirame inde ir įmaišyti į
skystąją masę. Sudėti ir mažais gabaliukais susmulkintą šokoladą.
Gautą tešlą uždengti maišeliu ir dėti į šaldiklį bent 3 val. Skardą tiesti
kepimo popieriumi, orkaitę įkaitinti iki 180° C. Formuoti nedidelius (4-5
cm skersmens) gan storus (0,5-1 cm) skrituliukus ir dėlioti paliekant
gan didelius tarpus .Kepti apie 15 min., kol gražiai parus. Leisti ataušti,
kad sukietėtų.
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Sveikuolių sausainiai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Kiaušiniai 2 vnt
Cukraus 200 g
Avižinių dribsnių (paprastu) 300 g
Sezamo sėklų 100 g
Saulėgrąžų 200 g
Razinų saujalė
Džiovintų abrikosų saujalė
Graikišku arba lazdyno riešutų 100 g

Paruošimas:
Puode ištirpinti margariną, suberti dribsnius ir maišant pakaitinti keletą
minučių. Kiaušinius išplakti su cukrumi iki standžių putų.
Kai dribsniai prauš sudėti sezamus, saulėgrąžas, išmirkytas ir
nusausintas razinas ir abrikosus (abrikosus susmulkinti) ir užpilti
išplaktu kiaušiniu. Viską gerai išmaišyti. Skardą iškloti kepimo
popieriumi. Gautą masę dėti šaukšu ant skardos. Kepti orkaitėje 15-20
min. 180 laipsnių temperatūroje, kol gražiai parus. Palikti atvėsti
skardoje ir tik tada išimti.
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Meduoliukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 90 g
Miltai 300 g
Kakava 2 valg. šaukšt.
Cukraus pudra 1 valg. šaukšt.
Meduolių prieskoniai 1 arbat. šaukštel.
Gesinta soda 0.5 arbat. šaukštel.
KIaušinis 1 vnt.
Medus 2 valg. šaukšt.
Šokoladas 100 g
Actas 0.5 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Ištirpinkit margariną ir medų. Ištirpinkite šokoladą, įmuškite kiaušinį,
sudėkit gesintą sodą. Miltus persijokite su kakava, cukraus pudra,
meduolių prieskoniais. Užminkykite tešlą ir padėkite į šaldytuvą.
Suformuokite sausainius ir kepkite 15-20min. Skanaus :)
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Grybukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 180 g
Miltai 500 g
Cukraus pudra 2 valg. šaukšt.
Meduolių prieskoniai 2.5 arbat. šaukštel.
Apelsino žievelė 1 vnt.
Gesinta soda 1 arbat. šaukštel.
Kiaušinis 1 vnt.
Medus 3 valg. šaukšt.
Actas 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Pagaminti meduolinę tešlą pagal meduolinės tešlos pamoką ir kepti
grybukus "grybukų keptuvėje".
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Meduoliniai sausainiai

Ingredientai:
Margarinas Vilnius 90 g
Miltai 230 g
Kakava 2 valg. šaukšt.
Šokoladas 30 g
Soda 05 arbat. šaukštel.
Apelsino žievelė 1 pagal skonį
Meduolių prieskoniai 1 pagal skonį
Cukraus pudra 1 valg. šaukšt.
Kiaušinis 1 rutuliukai
Medus 5 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Ištirpinkite margariną, medų, šokoladą. Sudėkite apelsino žievelę,
gesintą soda, įmuškite kiaušinį. Miltus sumaišykite su kakava,
prieskoniais bei cukraus pudra. Užminkykite tešlą. Iškočiokite paplotį,
išpjaukite norimos formos sausainius ir kepkite iki 180 laipsnių
įkaitinoje orkaitėje apie 15min. Skanaus!
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Medaus triufeliai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 3 valg. šaukšt.
Šokolado 200 g
Grietinėlės 150 g
Medus 3 valg. šaukšt.
Kakavos milteliai 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Susmulkinkite šokoladą ir nedideliame inde išlydykite jį su grietinėle ir
medumi. Įmaišykite sviestą. Uždenkite indą ir palikite vėsti iki kitos
dienos. Šaukšteliais suformuluokite mažus rutuliukus ir apvoliokite juos
kakavos milteliuose



Desertai Sausainiai

Trapūs sausainiai

Ingredientai:
Tešlai:
Margarino VILNIUS kepiniams 150 g
varškės 350 g
miltų 1 v.š.
cukraus 2 v.š.
kiaušinio trynys 1 vnt
kepimo miltelių 1 a.š.
druskos 1 žiupsnelis
Papuošimui:
cinamono 1 a.š.
cukraus 1 v.š.

Paruošimas:
1. Kiaušinių trynį išsukame su cukrumi ir kepimo milteliais. Pridedam
varškės ir gerai išmaišome.

2. Ištirpintą margariną išmaišome su varškės mase ir miltais.

3. Tešlą gerai iškočiojame. Jei turite laiko, tešlą bent 1 val. reikėtų
palaikyti šaldytuve. Jei neturite - galima kepti iš karto.

4. Tešlą supjaustome norimo dydžio gabalėliais ir perlenkiame ar
susukame sausainius priklausomai nuo fantazijos.

5. Sausainius pabarstome cinamonu ir kepame orkaitėje apie 15-20
min.

6. Iškepusius sausainius pabarstome cukrumi (galima ir cukraus
pudra).
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Kokosiniai pyragėliai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Grietinėlė 200 g
Cukrus 80 g
Kokosų drožlės 200 g
Šokoladas 200 g

Paruošimas:
Puode išmaišykite sviestą, cukrų, ir grietinėlę. Suberkite kokosų
drožles ir gerai išmaišykite. supilkite mase ant kepimo popieriaus
(storis apie 2cm) palaukite kol atvės ir supjaustykite. Išlydykite
šokoladą. Merkite kokosinį rutuliuką į šokoladą. Palaukite kol šokoladas
sustinks
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Šokoladinės širdelės

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Cukrus 150 g
Kiaušinis 1 vnt.
Vanilinis cukrus 1 arbat. šaukštel.
Kakavos milteliai 4 valg. šaukšt.
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Miltai 500 g

Paruošimas:
1. Margariną sutrinkite su cukrumi, įmuškite ir išplakite kiaušinį. 2.
Kepimo miltelius, kakava ir vanilinį cukrų sudėti ir išmaišyti su miltais.
3. Viska susėti į vieną dubenį išminkyti. 4. Kelioms valandoms tešlą
palikite šaldytuve. 5. Iškočiokite suformuluokite norimas figūrėles.
Apibarstykite perliniu cukrumi. 6. Kepkite 170 C apie 10 - 12 min.
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Vafliniai rageliai su įdaru

Ingredientai:
Tešlai:
tirpinto margarino VILNIUS kepiniams 125 g
kiaušiniai 3 vnt
miltų 1 v.š.
vanilės 1 šaukštelis
kepimo miltelių 1 šaukštelis
cukraus 0,5 stiklinės
Kremui:
kondensuoto pieno 1 indeli
sviesto arba margarino VILNIUS kepiniams 200-250 g

Paruošimas:
Tešlos gaminimas:

Suplakite kiaušinius, pridėkite cukraus, vanilės, ištirpstą margariną.
Tada supilkite išsijotus miltus su kepimo miltelius. Gerai išmaišykite.
Tešla būti tirštą.

Iš pasigamintos tešlos kepame vaflius specialioje keptuvėje.

Iškepusius vaflius susukame vamzdelio forma.

Kremo gaminimas:

Sumaišykite sviestą ir kondensuotą pieną (kondensuotą pieną
pašildykite, bus lengviau maišomas) maišytuvo pagalba iki vientisos
kreminės masės.

Pasigamintu kremu užpildome vaflinius ragelius.
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Šokoladiniai sausainiai

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 50 g
šokolado 140 g
cukraus 80 g
kiaušinis 1 vnt
vanilės cukraus 1 šaukštelis
miltų 3 šaukštai
kakavos 1 šaukštas
kepimo miltelių 1 šaukštelis
druskos 1 žiupsnelis
cukraus pudros 1 šaukštas

Paruošimas:
Vandens vonelėje ištirpiname šokoladą ir margariną. Šokoladą galima
sutarkuoti, greičiau ištirpsta. :)

Išplakame kiaušinį su cukrumi iki putų.

Kiaušinį sumaišome su ištirpintu šokoladu ir margarinu.

Į šokolado masę beriame miltus, kepimo miltelius, kakava ir druską.

Tešla turi gautis lengvai maišoma. Paruoštą tešlą paliekame šaldytuve
1 valandai.

Kepimo skardą išklojame kepimo popieriumi.

Formuojame sausainiukus norimos formos ir sudedame į paruoštą
kepimo skardą. Sausainius pabarstome cukraus pudra.

Kepame 10 minučių 180 laipsnių (pagal Celsijų) orkaitėje.

Štai ir turime labai skanius sausainius. :)



Desertai Sausainiai

Imbieriniai sausainiai su medumi

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
miltų 350 g
kepimo miltelių 2 šaukšteliai
malto imbiero 0,5 šaukštelio
rudojo cukraus 180 g
medaus 3 šaukštai
kiaušiniai 2 vnt
smulkiai kapotų graikinių riešutų 100 g

Paruošimas:
Dubenyje sumaišykite miltus, kepimo miltelius ir imbierą. Pridėkite
margarino, supjaustyto į mažus gabaliukus.

Pridėkite kapotų riešutų. Aš riešutus tarkavau su smulkia burokine
tarka.

Sudėkite cukrų, medų ir kiaušinius. Išminkykite tešlą. Sudėkite tešlą į
maišelį ir palikite šaldytuve 30 minučių.

Po to maišelio galiuką pradūriau ir išspaudžiau, ant paruoštos kepimo
skardos, norimos formos ir dydžio sausainius.

Kepkite orkaitėje ~ 15min. Temperatūra 180C.
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Arbatiniai sausainiai

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 125 g
miltų 500 g
medaus 1,5 v.š.
cukraus 100 g
kiaušinis 1 vnt
sodos 1 a.š.
malto imbiero (jei nemėgstate, galima nedėti) 1,5 a.š.
cinamono 1 a.š.
sumaltų gvazdikėlių 1 a.š.

Paruošimas:
Į puodą įdėkite medaus, cukraus ir visus prieskonius.

Uždėkite ant ugnies, užvirinkite. Kai užverda, nuimkite nuo ugnies ir
supilkite sodą. Turi pradėti gausiai putoti.

Kol mišinys yra karštas, įdėkite kapotų gabaliukų margarino ir
maišykite, kol margarinas ištirps. Įmuškite į tą pačią masę kiaušinį ir
suberkite miltus. Išminkykite tešlą.

Iškočiojame tešlą. Išspaudžiame iš tešlos sausainius, naudodami
sausainių formas (žvaigždutės, širdelės ir pan.)

Sudedame ant kepimo skardos, išklotos kepimo popieriumi, ir kepame
180 C orkaitėje 10-15 min.

P.S. gaunasi gana daug sausainių, tad ingredientų kiekius galima
sumažinti.

Skanaus :)



Desertai Sausainiai

Ledai su sausainiais

Ingredientai:
grietinėlės (galima naudoti ir jogurtą) 400 ml
cukraus 4 v.š.
kiaušiniai (naminiai iš močiutės kaimo:) 2 vnt
"mascarpone" sūrio 300 g
citrinos sulčių 1 v.š.
vanilės 1 a.š.
Sausainiams:
Margarino VILNIUS kepiniams 50 g
kiaušinis 1 vnt
cukraus 50 g
miltų 60 g
kakavos 40 g
krakmolo 10 g
druskos 1 žiupsnelis

Paruošimas:
Išsikepame sausainius:

Kiaušinį išplakame su cukrumi, tirpintu margarinu, druska ir krakmolu.
Beriame kakavą ir miltus. Išminkome tešlą. Iškočiojame plonai.

Tešlą supjaustome norimo dydžio kvadratais ir kepame 180C orkaitėje
apie 15 minučių.

Iškeptus sausainius sulaužome.

Gaminame ledus:

Išplakame kiaušinius su cukrumi ir (200 ml) grietinėle. Kaitiname ant
silpnos ugnies. Kai užverda, nukaičiame.

Išplakame "mascarpone" sūrį ir atsargiai įmaišome į kiaušinių masę
(dar karštą). Viską gerai išplakame.

Kai mūsų plakinys atvėsta, dedame į šaldytuvą ir palaikome 1-2
valandas.

Tuomet sudedame likusią grietinėlę, supilame citrinos sultis ir
suberiame vanilę.

Į grietinėlės masę sudedame sulaužytus sausainius. Išmaišome.

Indą (hermetišką) su ledais dedame į šaldiklį 4-6 valandoms.

Gero apetito!



Desertai Sausainiai

Sausainiai "Pirštukai"

Ingredientai:
tirpinto margarino VILNIUS kepiniams 60 g
kiaušiniai 2 vnt
cukraus 25 g
miltų 60 g
bulvių krakmolo 15 g
citrinos sulčių 1 šaukštas
vanilės ekstrakto 1 šaukštelis
cukraus pudros 2 šaukšteliai
druskos 1 žiupsnelis

Paruošimas:
Kiaušinius išplakame su cukrumi, margarinu, krakmolu, citrinų sultimis,
vanilės ekstraktu ir žiupsneliu druskos.

Po truputį į išplaktą masę sijojame miltus ir maišome.

Naudodami konditerinį švirkštą arba tiesiog pasinaudodami celofaniniu
maišeliu, suformuojame sausainius. Sausainius formuojame ant
kepimo skardos išklotos kepimo popieriumi.

Sausainius pabarstome cukraus pudra ir paliekame 2-3 min. Prieš
dedant į orkaitę dar kartą pabarstome cukraus pudra.

Kepame 180 laipsnių pagal Celsijų temperatūroje 10 min.



Desertai Sausainiai

Kokosiniai sausainiai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Miltai 400 g
cukrus 100 g
kiausiniai 1 vnt.
Grietine 2 valg. šaukšt.
rūgščios uogienės 0.5 stikl.
kokoso drožlės 150 g
Kiausiniu baltymai 5 vnt.

Paruošimas:
Pagaminkite tešlą pagal 6 pamoką. Iškočiokite, sudėkite į paruoštą
skardą, aptepkite uogiene ir kepkite kol iškeps. Kokoso drožles
sumaišyti su išplaktais baltymais, uždėti ant iškeptos tešlos ir kepti kol
pagels kokoso viršus.



Desertai Sausainiai

Avižiniai sausainiai su vyšniomis

Ingredientai:
miltų 300 g
cukraus 250 g
avižų dribsnių 250 g
margarino VILNIUS kepiniams 250 g
kiaušiniai 2 vnt
valgomasis šaukštas medaus 1 šaukštas
kepimo miltelių 1 šaukštelis
džiovintų vyšnių be kauliukų (tinka ir šviežios) 100 g

Paruošimas:
Ištirpinkite margariną. Suplakite kiaušinius su cukrumi ir sudėkite
margariną ir medų.

Tada sudėkite išsijotus miltus, kepimo miltelius ir avižinius dribsnius.
Gerai išmaišykite.

Pridėkite vyšnių, išmaišykite ir palikite šaldytuve 20 minučių.

Įkaitinkite orkaitę iki 190 ° C.

Suformuokite iš tešlos kamuoliukus, įdėkite į kepimo skardą, švelniai
paspauskite. Kepkite 10-12 minučių.



Desertai Sausainiai

Šventiniai šližikai

Ingredientai:
miltų 350 g
cukraus 2 valg. šaukšt
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
kiaušinio 1 vnt
puodelio vandens 1 vnt

Paruošimas:
Išlydikite margariną ir sumaišykite su miltais, cukrumi, vandeniu ir
kiaušiniu. Atšaldykite tešlą 3 valandas. Suvoliokite tešlą į pailgą volelį
ir supjaustykite 1 cm gabaliukais.
Kepkite orkaitėje 15 min. 180 laipsnių temperatūroje.
Labai skanu su pienu!



Desertai Sausainiai

Šokoladiniai sausainiai "Smaližiai"

Ingredientai:
cukraus 150 g
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
vanilinio cukraus 2 šaukšteliai
kiaušinis 1
kakavos 3 šaukštai
miltų 300-350 g
kepimo miltelių (arba 0,5 arbatinio šaukštelio sodos) 1 šaukštelis
šokolados 100 g

Paruošimas:
Išsukame margariną su cukrumi ir vaniliniu cukrumi.

Įmušame kiaušinį ir sumaišome.

Suberiame kakavą, miltus, kepimo miltelius ir išminkome.

Tešlą iškočiojame ir išspaudžiame sausainius specialiomis formelėmis.

Sausainius sudedame ant kepimo skardos, išklotos kepimo popieriumi,
ir kepame 180 laipsnių orkaitėje 20 minučių.

Šokoladą ištirpiname karšto vandens vonelėje ir papuošiame
iškepusius sausainius.



Desertai Sausainiai

Serbentų sausainiai

Ingredientai:
Tešlai:
neriebios trintos varškės 175 g
pieno 6 šaukštai
augalinio aliejaus, be kvapo 6 šaukštai
cukraus 75 g
kiaušinis 1
druskos žiupsnelis
miltų 300-320 g
vanilinio cukraus 1 a.š.
kepimo miltelių 1 a.š.
Įdarui:
margarino VILNIUS kepiniams 50 g
cukraus 2 šaukštai
serbentų 150 g
migdolų ar kokoso apibarstymui

Paruošimas:

Nuplauname uogas ir pašaliname kotelius (jei serbentai buvo sušaldyti,
atšildykite). Sudedame visus tešlos ingredientus ir sumaišome
maišytuvu, jei reikia įdedame daugiau miltų. Išmaišytą tešlą
padaliname į 8 dalis, padarome paplotėlius ir sudedame ant kepimo
popieriaus. Ant kiekvieno paplotėlio dedame margarino, padaliname
uogas ir pabarstome viršų cukrumi bei plonomis migdolų skiltelėmis.
Kepame 175 laipsnių temperatūroje 15-20 min.



Desertai Sausainiai

Sausainiai su avietėmis

Ingredientai:
miltų 400 g
aviečių uogienės 400 g
kiaušiniai 3
cukraus 200 g
margarino VILNIAUS kepiniams 200 g
vanilinio cukraus 1 šaukštelis
kepimo miltelių 1 šaukštelis

Paruošimas:
Suplakite kiaušinius su cukrumi iki purumo, supilkite tirpintą margariną,
beriame kepimo miltelius ir vanilinį cukrų. Viską gerai išmaišome.
Beriame miltus ir minkome tešlą. Ją padaliname į dvi dalis, kur viena
dalis šiek tiek didesnė už kitą. Abi dalis dedame į šaldytuvą 1 laiko.

Didesniąją dalį iškočiojame ir dedame ant kepimo formos, išteptos
margarinu. Ant tešlos dedame aviečių uogienės ir ant viršaus
užtarkuojame mažesniąją tešlos dalį.

Kepame 180 C laipsnių iki auksinės rudos spalvos. Kai iškepa,
supjaustome į gabaliukus ir gauname sausainukus.



Desertai Sausainiai

Sausainiai su glajumi

Ingredientai:
Tešlai:
varškės 100 g
cukraus 50 g
kiaušinio trynys 1
margarino VILNIUS kepiniams 50 g
medaus 10 g
vanilės esencijos 2 lašų
kvietinių miltų 100 g
kepimo miltelių 3-5 g
citrinos žievelės 1

Paruošimas:
Tešlai skirtus produktus išplakiau su mikseriu, greičiau ir paprasčiau.

Suformavau iš tešlos nedidelius rutuliukus. Juos sudėjau į kepimo
popieriumi išklotą kepimo skardą.

Kepti sausainius reikia 180 laipsnių orkaitėje apie 10 minučių. Jei
sausainius formuojate didesnius - kepkite 15 minučių, kol įgaus aukso
spalvą.

Iškeptus sausainius dekoravau glajumi.
Paprastai pakaitinau vandenį su cukraus pudra, nuolat maišant, ant
silpnos ugnies.

Skanaus :)



Desertai Sausainiai

Sūrūs sausainiai

Ingredientai:
miltų 150 g
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
fermentinio sūrio 100 g
kiaušinio 1
vandens 2 šaukštų
sausų garstyčių 1 šaukštelio
druskos ir pipirų pagal skonį

Paruošimas:
Į dubenį išsijojame miltus, beriame smulkiai sutarkuotą sūrį, maltus
pipirus, druską. Supilame ištirpintą margariną, išplaktą kiaušinį ir
šaukštelį garstyčių. Viską išmaišome.

Tešlą reikia gerai išminkyti, kad gautųsi vientisa.

Iškočiojame ant stalo ir išspaudžiame sausainius su formele. Galima
supjaustyti šiaudeliais ar kvadratėliais, kaip jau norisi. :)

Kepame 200 laipsnių orkaitėje pagal Celsijų 8-10 minučių.



Desertai Sausainiai

Sausainiai su vaisių asorti

Ingredientai:
džiovintų spanguolių 50 g
džiovintų kriaušių 50 g
džiovintų abrikosų 50 g
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
rudojo cukraus 150 g
kiaušiniai 2
kvietinių miltų 150 g
avižinių dribsnių 50 g

Paruošimas:
Avižinius dribsnius reikėtų užpilti verdančiu vandeniu ir palaikyti 2-3
min., po to vandenį nupilti.

Užmaišome tešlą. Viską plakiau su mikseriu, išskyrus vaisius. Juos
įmaišiau į tešlą pačioje pabaigoje.

Ant kepimo popieriumi išlotos skardos suformavau sausainius: dėjau
po vieną šaukštą tešlos.

Kepti tokius sausainius reikia 180 laipsnių orkaitėje 10-12 minučių - kol
įgauna rudos spalvos atspalvį.



Desertai Sausainiai

Šokoladiniai sausainiai su glazūra

Ingredientai:
Tešlai:
miltų 200 g
kepimo miltelių 1 šaukštelio
juodojo šokolado 100 g
margarino VILNIUS kepiniams 125 g
cukraus 125 g
druskos 1 žiupsnelis
kiaušinis 1 vnt
tarkuota apelsino žievelė 1 vnt
Glazūrai:
cukraus pudros 100 g
apelsinų sulčių 1 stiklinė

Paruošimas:
Į virtuvinį kombainą sudėjau margariną ir cukrų ir išsukau iki vientisos
masės. Po to įmušiau kiaušinį ir apelsino žievelę.

Išlydžiau šokoladą.

Dubenyje sumaišiau miltus su kepimo milteliais ir druska.

Į plakinį supyliau šokoladą, subėriau miltus ir gerai išminkiau.

Suformavau tešlą į rutulį, suvyniojau jį į polietileno plėvelę (tinka ir
folija) ir padėjau 2 valandoms į šaldytuvą.

Tešlą iškočiojau ir su sausainių formele išspaudžiau sausainius.

Kepiau 200 laipsnių orkaitėje 10 minučių.

Sausainių viršų aptepiau glazūra. Ją pasigaminti labai lengvas ir greitas
darbas: cukraus pudrą gerai išmaišiau apelsinų sultyse.



Desertai Sausainiai

Sausainių bokšteliai

Ingredientai:
Miltai
kiaušiniai 2 vnt
cukraus 4 šaukštai
kepimo miltelių 2 šaukšteliai
margarino VILNIUS kepiniams 150 g
rududu 1 skardinė
Miltinis cukrus
Aguonos

Paruošimas:
Kiaušinius suplakite su cukrumi ir kepimo milteliais. Supilkite lydytą
margariną, išmaišykite. Suberkite miltus ir suminkykite tešlą.
Padalinkite tešlą į mažus gabalėlius ir įdėkite į šaldiklį.

Atšaldytą tešlą dėkite į kepimo formą ir kepkite orkaitėje 180 ° C
temperatūros 7 - 10 minučių iki auksinės spalvos.

Rududu dedamas į garų vonelę ir pašildomas, kol šiek tiek suskystėja ir
sumaišome su iškeptais tešlos gabaliukais. Iš gautos masės
formuojami bokšteliai. Jie apibarstomi aguonomis ir cukraus pudra.



Desertai Sausainiai

Sausainiai "Šokoladiniai lašiukai"

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 175 g
miltų 250 g
kepimo miltelių 1/2 šaukštelio
druskos 1/2 šaukštelio
rudojo cukraus 200 g
baltojo cukraus 100 g
vanilės ekstrakto 2 šaukšteliai
didelis kiaušinis 1 vnt.
juodojo šokolado 150 g
baltojo šokolado 150 g

Paruošimas:
Margariną išsukite su cukrumi, kol nebeliks cukraus kruopelių.

Į margarino ir cukraus masę įmuškite kiaušinį ir gerai išplakite, kad
masė taptų vientisa. Jei kiaušiniai maži, muškite du.

Į turimą masę įberkite vanilinį cukrų, druską ir miltus sumaišytus su
kepimo milteliais. Viską gerai išmaišykite, kad nebeliktų miltų
gumulėlių.

Šokoladą susmulkinkite, kad gautųsi nedideli gabalėliai, ir atsargiai
įmaišykite į turimą tešlą.

Kepimo skardą išklokite kepimo popieriumi ir dviejų šaukštelių pagalba
formuokite sausainius. Sausainius dėkite kelių centimetrų atstumu, nes
kepant sausainiai išsiplės.

Sausainius kepkite orkaitėje, įkaitintoje iki 180 laipsnių. Kepkite apie
10-14 minučių, kai sausainių kraštai paruduos, ištraukite iš orkaitės ir
atvėsinkite.

Skanaus!



Desertai Sausainiai

Šokoladiniai sausainiai su riešutais

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 125 g
smulkaus cukraus 200 g
kiaušiniai 2 vnt.
anilės esencijos 1 šaukštelis
miltų 75 g
kakavos 60 g
graikinių riešutų 125 g
kepimo miltelių 1/4 šaukštelio
druska 1/4 šaukštelio

Paruošimas:
Ištirpintą margariną, cukrų ir kiaušinius išplakame.

Į plakinį supilame vanilės esencijos. Išmaišome.

Beriame miltus, kakavą, kepimo miltelius, druską ir išmaišome.

Suberiame kapotus graikinius riešutus ir dar kartą išmaišome.

Gautą slystą tešlą supilame ant kepimo popieriumi išlotos skardos ir
kepame 180 C orkaitėje 25 minutes.

Iškepusį lakštą supjaustome kvadratėliais.



Desertai Sausainiai

Šokoladiniai sausainiai "Puselės"

Ingredientai:
migdolų 100 g
lazdyno riešutų 100 g
kardamono 1 a.š.
gvazdikėlių 1 a.š.
margarino VILNIUS kepiniams 125 g
cukraus 150 g
kiaušiniai 2 vnt.
šokolado 100 g
kvietinių miltų 160 g
kepimo miltelių 15 g
avižinių dribsnių 100 g
kakavos miltelių 30 g

Paruošimas:
Į dubenį suberiame sukapotus migdolus, lazdyno riešutus, per sietelį
išsijojame kardamoną, gvazdikėlius, cukrų, sudedame supjaustytą
margariną, įmušame kiaušinius, suberiame miltus, kepimo miltelius,
avižinius dribsnius, kakavą ir išminkome tešlą.

Iš tešlos darome nedidelius rutuliukus ir juos šiek tiek paplojame.
Sudedame į paruoštą kepimo skardą.

Kepame iki 180 laipsnių orkaitėje 10-15 minučių.

Kai sausainiai iškeps, pusę kiekvieno sausainio patepame ištirpintu
šokoladu. Palieka sausainius šaltai 1 valandai, kad šokoladas sustengtų.



Desertai Sausainiai

Sausainiai su kremu ir uogiene

Ingredientai:
Tešlai:
margarino VILNIUS kepiniams 180 g
cukraus 125 ml
kiaušinis 1 vnt
vanilės 5 ml
kvietinių miltų 480 ml
kepimo miltelių 1 šaukštelis
kokoso 125 ml
Įdarui:
margarino VILNIUS kepiniams 60 g
cukraus pudros 180 ml
vanilės 3 ml
pieno 10 ml
aviečių uogienės

Paruošimas:
Margarinas išsukamas su cukrumi, sudedami kiaušiniai, vanilė, gerai
išmaišoma. Suberkite kepimo miltelius, persijotus miltus bei kokoso
drožles, gerai išmaišykite. Tešlą dalinkite į mažus gabaliukus, kuriuos
dėkite ant kepimo formos ištiestos kepimo popieriumi. Šakute šiek tiek
paspauskite, kad būtų plokštesni.

Kepkite 180 ° C temperatūroje 10 - 15 minučių iki auksinės rudos
spalvos.

Margarinas išsukamas su cukraus pudra bei vanile. Supilamas pienas ir
masį gerai išmaišoma. Šios masės dedama ant vienos sausainio
plokščios pusės, tada dedama uogienės ir kitas sausainis, šiek tiek
apspaudžiama ir paliekama pastovėti.

Skanaus.



Desertai Sausainiai

Sausainiai su žemės riešutais

Ingredientai:
miltų 1 stiklinė
margarino VILNIUS kepiniams 50 g
vanilinio cukraus 0,5 pakuotės
cukraus pudros 2 šaukštai
kiaušiniai 2 vnt
druskos 1 žiupsnelis
žemės riešutų 100 g
keli kubeliai tamsaus šokolado

Paruošimas:
Miltus persijojame į dubenėlį ir sumaišome su vienu kiaušinius. Pilame
tirpintą sviestą, cukrų, druską ir išmaišome. Išminkytą tešlą dedame į
šaldytuvą 45 minutėms.

Tešlą iškočiojame iki 3 - 4 mm storio, supjaustome kvadratėliais,
dedame ant kepimo skardos, aptepame kiaušinio plakiniu, ant viršaus
dedame keletą riešutų, juos šiek tiek įspaudžiame.

Kepame 160 C laipsnių orkaitėje apie 20 minučių.

Šokoladą ištirpiname ant garų vonelės ir apipilame sausainukus.
Paliekame atvėsti.



Desertai Sausainiai

Sausainiai "Riešutinės akys"

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 110 g
cukraus 50 g
kiaušinis 1 vnt
vanilė
miltų 130 g
druskos 1 žiupsnelis
riešutų 100 g
uogienės 10 šaukštelių

Paruošimas:
Riešutus berkite ant kepimo formos ištiestos kepimo popieriumi ir
pakepinkite 180 C laipsnių orkaitėje apie 8 - 10 minučių. Kai šiek tiek
pakepa, riešutus susmulkiname.

Sviestą išsukite su cukrumi (maišoma apie 3 minutes). Dėkite kiaušinio
trynį ir kelis lašus vanilės, išmaišykite. Miltus sumaišykite su druska ir
suberkite į sviesto masę. Gerai išmaišykite tešlą ir dėkite į šaldytuvą
30 minučių.

Išplakite baltymus. Iš tešlos formuokite mažus rutuliukus, juos merkite
į baltymų plakinį, tada apvoliokite riešutuose ir dėkite ant kepimo
formos. Šiek tiek įspauskite į dėkite truputį uogienės.

Kepkite 170 C laipsnių orkaitėje apie 12 - 15 minučių.



Desertai Sausainiai

Sausainiai su aguonomis

Ingredientai:
Tešlai:
miltų 375 g
cukraus 200 g
kiaušiniai 2 vnt.
margarino VILNIUS kepiniams 175 g
kepimo miltelių 1 šaukštelis
druskos 0,5 šaukštelio
Aguonų įdarui:
pieno 175 ml
cukraus 125 g
aguonų 3 šaukštai
migdolų 100 g
razinų 75 g
kiaušinis 1 vnt.
miltų 3 šaukštai

Paruošimas:
Cukrų, druską išsukame su kiaušiniais, sudedame minkštą margariną ir
gerai išmaišome. Suberiame miltus ir kepimo miltelius. Tešlą
išminkome ir iškočiojame.

Pieną kaitiname ant silpnos ugnies, įmaišome miltus, cukrų ir išplaktą
kiaušinį. Pamaišome dar 1 minutę ir nukeliame.

Į pieno mišinį suberiame aguonas, smulkintus migdolus, razinas ir
gerai išmaišome.

Ant iškočiotos tešlos sudedame aguonų įdarą ir paskirstome per visą
tešlą.

Susukam ir supjaustome griežinėliais.

Kepame sausainius 180 C orkaitėje apie 25 minutes.



Desertai Sausainiai

Avižiniai sausainiai su riešutais

Ingredientai:
miltų 250 g
cukraus 200 g
avižinių dribsnių 150 g
sodos 0,5 a.š.
medaus 1 šaukštas
kiaušiniai 2 vnt.
margarino VILNIUS kepiniams 250 g
riešutų 6 saujos

Paruošimas:
Dribsnius sumaišome su miltais, kiaušiniais ir medumi. Ištirpiname
margariną, supilame ant masės ir viską išmaišome.

Supilame cukrų, actu nugesintą sodą ir suberiame smulkiai pjaustytus
riešutus (gali būti razinos, cukruoti vaisiai).

Viską išminkome, suformuojame kamuoliukus ir juos truputį paplojame,
kad būtų plokštesni.

Ištepame skardą margarinu ir dedame kepti sausainius, 180 laipsnių
temperatūroje, kol pasidarys auksinės spalvos.
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Sveiki sausainiai su riešutais

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
rudojo cukraus 100 g
cinamono 1 šaukštelis
kiaušiniai 2 vnt.
avižinių dribsnių 150 g
rupių miltų 220 g
kepimo miltelių 1 šaukštelis
džiovintų slyvų 100 g
kapotų lazdyno riešutų ir migdolų 100 g

Paruošimas:
Sumaišiau margariną ir cukrų plakikliu. Įmušiau kiaušinius, įbėriau
cinamoną ir išmaišiau. Tada subėriau miltus, dribsnius, kepimo
miltelius ir vėl viską išmaišiau. Susismulkinau slyvas ir riešutus. Juos
subėriau į tešlą ir vėl išmaišiau.

Skardą išklojau kepimo popieriumi ir dėjau iš tešlos suformuotus
sausainius. Juos padaryti labai paprasta, iš pradžių tarp rankų
suformavau rutuliuką, suplojau ir viskas.

Orkaitę įkaitinau iki 180 C laipsnių ir kepiau apie 15 minučių.
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Sausainiai Varškėtukai

Ingredientai:
Tešlai:
kvietinių miltų 500 g
margarino VILNIUS kepiniams 50 g
grietinės 180 g
cukraus 30 g
druskos 0.5 a.š
kiaušiniai 2 vnt.
šviesaus romo 40 ml
Įdarui:
razinų 70 g
šviesaus romo 50 ml
varškės 400 g
kiaušinis 1 vnt.
cukraus 50 g

Paruošimas:
Išsijojame miltus, dedame minkštą margariną, grietinę, kiaušinius,
druską, cukrų ir romą. Išminkome tešlą, įvyniojame į maišelį ir dedame
40 minučių į šaldytuvą.

Razinas išmirkome rome. Sumaišome varškę, cukrų, kiaušinį ir razinas.

Išimame tešlą iš šaldytuvo ir iškočiojame maždaug pusės centimetro
storio lakštą. Išpjauname apskritimus, kuriuose tilptų įdaras,
užlenkiame kraštelius.

Ant kepimo popieriumi išklotos skardos sudedame krepšelius ir į juos
pridedame įdaro.

Kepame 190 laipsnių temperatūroje 15-20 minučių.
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Riešutiniai sausainiukai su kremu ir uogomis

Ingredientai:
Tešlai:
miltų 1 stiklinė
cukraus 100 g
kiaušinis 1 stiklinė
pieno 0.5 šaukto
riešutų 1 stiklinė
margarino VILNIUS kepiniams 2 šaukštai
druskos 1 žiupsnelis
kepimo miltelių 1 šaukštelis
Kremui:
grietinės 200 ml
cukraus pudros 3 šaukštai
grietinės standiklio 1 pakelis
Uogos

Paruošimas:
Kiaušinis išplakamas su cukrumi, druska, tirpintu margarinu, pienu.
Viskas gerai išmaišoma. Miltai sumaišomi su kepimo milteliais bei
kapotais riešutais Šis mišinys supilamas į kiaušinių masę ir gerai
išmaišomas. Tešla iškočiojama ir išpjaunami norimo dydžio sausainukai.
Aš naudojau formeles. Kepama 3 minutes 800 galios mikrobangų
krosnelėje.

Pasiruošiamas kremas. Grietinė išmaišoma su cukraus pudra. Po to
supilamas standiklis ir vėl išmaišoma. Masės dedama ant sausainių ir
išdėliojamos uogos. Galima valgyti taip arba dar ant viršaus uždėti kitą
sausainį. Dedama į šaldytuvą sustengti.
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Sausainiai su riešutų įdaru

Ingredientai:
Tešlai:
miltų 0.5 kg
margarino VILNIUS kepiniams 20 g
kiaušinių tryniai 2 vnt.
kepimo miltelių 1 šaukštelis
cukraus 10 g
sausų mielių 1 šaukštelis
grietinės 3-4 šaukštai
Įdarui:
įvairių riešutų 15 g
džiovintų vaisių 10 g
apelsinų žievelės cukruje 3 šaukštai
Marmeladas

Paruošimas:
Pasiruoškite įdarą. Marmeladą pašildykite virš mažos ugnies, sudėkite
smulkintus riešutus bei džiovintus vaisius. Taip pat suberkite apelsino
žieveles. Viską gerai išmaišykite.

Iš tešlai skirtų ingredientų suminkykite tešlą. Ją palikite pakilti
pusvalandžiui.

Pakilusią tešlą iškočiokite, išpjaukite norimo dydžio gabaliukus, į jų
centrą dėkite įdaro ir užspauskite kraštus.

Kepkite 15 minučių 170 C laipsnių orkaitėje, o iškepusius apibarstykite
cukraus pudra.
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Sausainiai Grybukai

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 300 g
kiaušiniai 2 vnt.
cukrau 3 šaukštai
kakavos miltelių 1 šaukštas
kukurūzų miltų 4 šaukštai
kvietinių miltų 0,5 stiklinės
sodos 1 šaukštelis

Paruošimas:
Įkaitiname orkaitė iki 180 laipsnių temperatūros.

Minkštą, palaikytą kambario temperatūroje, margariną sutriname su
cukrumi, įmaišome kiaušinius.

Įmaišome ir miltus (tiek kvietinius, tiek kukurūzų), sodą.

Tešlą išminkome. Jei turite laiko, palikite tešlą šaldytuve 1 valandą.

Iš tešlos pasidarome rutuliukus maždaug 3-3,5 cm skersmens.

Mums reikės ir plastmasinio butelio.

Butelio kakliuką pabarstome kakavos milteliais. Į jį įspaudžiame tešlos
rutuliuką ir ištraukiame. Gaunasi grybo forma. Pridėjau nuotraukas,
kad aiškiau būtų. :) Tą patį pakartojame su likusia tešla.

Kepame sausainius apie 20-25 minutes.
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Plikyti sausainiukai su įdaru

Ingredientai:
miltų 100 g
margarino VILNIUS kepiniams 50 g
vandens 125 ml
kiaušiniai 2 vnt.
druskos 1 žiupsnelis
Grietinėlė 36%
Cukraus pudra

Paruošimas:
Margarinas ištirpinamas verdančiame vandenyje ant silpnos ugnies. Į
masę išsijojami miltai ir masė atsargiai maišoma, kol atlimpa nuo
sienelių. Tada masė nuimama nuo ugnies. Paliekama atvėsti (maždaug
5 min). Kiaušiniai išplakami su druska ir įmaišomi į tešlą. Tada šaukšto
ar švirkšto pagalba formuojami sausainukai, tarp kurių paliekama
vietos maždaug 4 cm.

Kepama 35 - 40 minučių orkaitėje, įkaitintoje iki 200 C laipsnių.

Patarimas: neatidarinėkite orkaitės, nes kitaip subliukš.

Galima į iškepusius sausainius įdėti kremo padaryti iš grietinėlės ir
cukraus pudros.
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Avižiniai keksiukai - sausainiai

Ingredientai:
Avižinių dribsnių 110 g
Miltų 70 g
Margarino VILNIUS kepiniams 150 g
Cukraus 30 g
Medaus 3 v.š.
Riešutų 50 g
Džiovintų vaisių 50 g
Kokoso drožlių 30 g
Saulėgrąžų 30 g
Linų sėmenų 20 g
Sodos 1/2 a.š.
Šiek tiek sezamo sėklų

Paruošimas:
Taigi avižinius dribsnius, miltus, smulkintus riešutus ir vaisius, kokoso
drožles, saulėgrąžas ir linų sėmenis sumaišome.
Puode ištirpiname margariną su cukrumi ir medumi, įdedame
nugesintą sodą ir gerai išmaišome. Visa tai pilame į sumaišytus sausus
produktus ir gerai išmaišome. Formuojame sausainius (aš dėjau po
kupiną šaukštą į keksiukų formeles, kadangi nenorėjau išskydusių
sausainių kaip daugeliui atsitinka :), viršų apibarstome sezamo
sėklomis ir kepame 180 laipsnių karštumo orkaitėje apie 25 min. (jei
norite minkštesnių sausainių kepkite trumpiau, na o aš kadangi mėgstu
kietesnius tai ir kepiau kiek parašiau). Atvėsusius sausainius dar
aplaisčiau ištirpintu šokoladu.
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Sveikuoliški sausainiai

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 50 g
Kokosų aliejaus 50 g
Cukraus 100 g
Vanilinio cukraus 1 a.š.
Kiaušinių 2 vnt
Bananų 2 vnt
Miltų (ruginių, pilno grūdo) 150 g
Grikių miltų 30 g
Kepimo miltelių 1 a.š.
Druskos žiupsnelio
6 grūdų dribsnių 150 g
Kokoso drožlių 50 g
Linų sėmenų 50 g
Sezamo sėklų 50 g
Moliūgų sėklų 50 g
Šaldytų spanguolių (galima jas pakeisti razinomis, džiovintomis spanguolėmis)
150-200 g

Paruošimas:
Margariną, kokosų aliejų išsukite su cukrumi iki purios masės.
Maišydami po vieną įmuškite kiaušinius ir vėl viską gerai išmaišykite.
Kitame inde sumaišykite abiejų rūšių miltus, druską, kepimo miltelius,
dribsnius ir visas išvardintas sėklas.
Suberkite į margarino - kiaušinių ir cukraus masę.
Sudėkite sutrintus bananus.
Vėl gerai viską išmaišykite.
Kai masė bus vientisa - berkite spanguoles ir dar kartą lėtais judesais
išmaišykite tešlą.
Kepimo skardas išklokite kepimo popieriumi.
Imkite šaukštu tešlą ir dėkite į skardas.
Truputį spustelėkite tešlos kauburėlių viršų - sausainiai bus dailiai
plonesni.
Kepkite 200 laipsnių orkaitėje apie 20 minučių.
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Meduolinių sausainių „Vaiduoklių namas“

Ingredientai:
Ingredientai meduoliams:
Miltų 450 g
Rudojo cukraus 200 g
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
Kiaušinių 2 vnt
Medaus 100 g
Kepimo miltelių 1 a.š
Prieskonių meduoliams 2 a.š
Ingredientai glajui (namo stogui):
Kiaušinių baltymų 2 vnt
Citrinos sulčių 3 a.š
Cukraus pudros 500 g
Maistinių dažų 2 a.š
Ingredientai glajui (namo sutvirtinimui):
Kiaušinių baltymų 2 vnt
Citrinos sulčių 3 a.š
Cukraus pudros 500 g
Papuošimui:
Juodojo šokolado 500 g
Kūrėjo fantazija :) (guminukai, marcipaniniai saldainiai ir t.t)

Paruošimas:
Atskirai dubenyje ištirpinti margariną VILNIUS (dubenį dėti ant puodo
su verdančiu vandeniu). Į kitą dubenį įmušti kiaušinius, supilti medų,
pusę reikiamo cukraus kiekio ir jau paruoštą, ištirpintą margariną.
Viską gerai išmaišyti iki vientisos masės. Likusį cukrų taip pat kaip
margariną ištirpinti ant garų, ir kiek jam atvėsus, supilti į prieš tai jau
paruoštą tešlos mišinį. 

Atskirai sumaišyti birius meduolio produktus (miltus, kepimo miltelius
ir prieskonius meduoliams) ir supilti į paruoštą tešlą. Išminkyta tešla
turi būti maloniai minkšta ( jeigu per skysta - pridedame miltų ), bet
tešla turi būti ne kieta. Tešlą palikti atšalti apie 1 val.šaldytuve.
Atšaldžius tešlą, ją iškočiojam maždaug 0,5 cm storio lakštais ir
pjaustom namo detales. Paruoštas detales dedam į kepimo popieriumi
išklotą skardą ir kepam kol sausainiai paruduoja (apie 10-15 min. ~220
C). Iškepusias namo detales paliekame atvėsti, tol ruošiamas glajus
namo „statyboms".

Glajaus paruošimas: išplakame baltymus iki putų vis beriant cukraus
pudrą. Supilame citrinos sultis. Plakame tol, kol masė pasidaro gana
tiršta ir blizgi.
Pasiruošiame identišką glajų (tik su maistiniais dažais) namo stogui
papuošti.
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Pasiruoštu baltu glajumi sutvirtiname-suklijuojame visas namo detales.
Oranžiniu glajumi papuošiame vaiduoklių namelio stogą.
Dubenėlyje, ant verdančio vandens garų vonelės, ištirpiname šokoladą
ir juo nutepame visas namo sienas bei kitas norimas dekoracijas.
Nameliui sustingus,papuošiame jį marcipaniniais saldainiais,
guminukais, iš tešlos ir glajaus sukurtais vaiduokliais ar kitais
mėgstamais saldėsiais.
Grąžaus žiūrėjimo ir skanaus valgymo :).
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Meduoliniai „Tiigriukai“

Ingredientai:
Kiaušinių 3 vnt
Rudojo cukraus 80 g
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
Medaus 200 g
Miltų 600 g
Kepimo miltelių 1 pakelis
cinamono 1 a.š
Prieskonių mišinio 2 v.š

Paruošimas:
Medų, cukrų ir margariną šildyti puodelyje, kol susidarys vientisa masė
(jokiu būdu neperkaitinti). Atvėsinti, tada įmaišyti po vieną kiaušinį.
Prieskonius, cinamoną, kepimo miltelius sumaišyti su miltais, berti į
masę ir išminkyti tešlą. Tešla neturi būti kieta. Toliau tešlą kočiojame
iki 7 mm storio ir darome norimos formos (šiuo atveju - tigriukų)
meduolius ir šauname į 170 laipsnių įkaitintą orkaitę apie 15 min.
Šie tigriukai puošti iš kiaušinio baltymo ir cukraus pudros masės bei
piešti iš išlydyto pieniško šokolado.
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"Šventinis namelis"

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 300 g
Cukraus 450 g
Medaus 300 g
Kiaušinių 6 vnt
Prieskonių meduoliams 6 a.š
Kepimo miltelių 4 g
Kvietinių miltų 1350 g
Kiaušinių baltymų 2 vnt
Citrinų sultčių 3 a.š
Cukraus pudros 500 g

Paruošimas:
Dubenyje ištirpinti margariną, supilti 300 g cukraus, sudėti medų,
prieskonius, įmušti kiaušinius ir viską gerai išmaišyti. 150 g cukraus
suberti į puodą, uždėti ant ugnies, maišyti kol ištirps ir paruduos.
Gautą karamelę supilti į prieš tai paruoštą mišinį. Dubenį dėti ant garų
puodo (puodo su vandeniu) ir maišyti tol, kol ištirps karamelė. Truputi
atvėsinus sudedame kepimo miltelius. Suberti miltus ir išminkyti tešlą.
Iš gautos tešlos kočioti 0,5 cm storio lakštus iš kurių išpjauti namelio
sienas, stogą, kaminą.
Meduolius sudėti į kepimo popieriumi išklotą skardą ir kepti apie 12
min. 200 laipsnių temperatūroje.
Paruoštu glajumi suklijuoti atvėsusias namelio sienas, stogą, kaminą.
Kad namelis būtų tvirtesnis, sienas galima sutvirtinti dantų krapštukais.
Likusiu glajumi, konditerinio maišelio pagalba papuošti namuką.
Glajui dubenėlyje šakute išplakti kiaušinio baltymus su citrinų sultimis.
Po truputį pilti persijotą cukraus pudrą ir viską gerai išmaišyti.
Skanaus!
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Šokoladiniai mufinai

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
Cukraus 100 g
Karčiosios kakavos 1 v.š
Juodojo šokolado 50 g
Piieno 3 v.š
Miltų 200 g
Kepimo miltelių 3 v.š
Grietinės 2 v.š
Kiaušinių 1,5 vnt
Brendžio
Kremui:
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
Cukraus pudros 200 g
Karčiosios kakavos 2 v.š
Citrinos sulčių 2 v.š
Šokoladinių kiaušinukų

Paruošimas:
Puodelyje ištirpinkite margariną, tada sudėkite cukrų, pieną, kakavą
bei šokoladą. Viską pavirkite apie 3-5 minutes.
Į dubenį suberkite persijotus miltus kepimo milteliais, supilkite
ištirpintą masę, gerai išmaišykite, kai masė šiek tiek pravės sudėkite
kiaušinio trynius, grietinę, supilkite brendį, viską išmaišykite.
Atskirai iki purumo išplakite kiaušinio baltymus, atsargiai įmaišykite į
tešlą.
Supilstykite į formeles ir dėkite į įkaitintą iki 180°C orkaitę apie 10-15
min.
Mufinus atvėsinkite kambario temperatūroje. Kol jie atvės galite
pasiruošti kremą.
Margariną mediniu šaukštu išsukite iki purumo, palaipsniui supilkite
cukraus pudrą bei kakavą, pabaigoje supilkite citrinos sultis, gerai
viską išmaišykite.
Kremą sudėkite į konditerinį maišelį su norimos formos antgaliu.
Išspauskite kremo ant keksiukų paviršiaus bei papuoškite kiaušinukais.
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Šokoladiniai sausainiai

Ingredientai:
Juodo šokolado 80 g
Margarino VILNIUS kepiniams, kambario temperatūros 110 g
Cukraus 100 g
Kiaušinių 1 vnt
Kepimo miltelių 0,5 a.š
Vanilės ekstrakto 1 a.š
Druskos žiupsnelio
Miltų 250 g

Paruošimas:
Ištirpinam margariną, baigiant ištirpti sudedam smulkiai laužytą juodąjį
šokoladą, atidžiai maišom, kad masė nepridegtų. Kai šokoladas
susijungs į vientisą masę su margarinu nukeliam nuo ugnies ir
atvėsinam. Kol šokolado masė pravės išsiplakam kiaušinio baltymą,
baigiant plakti palaipsniui sudedam cukrų (cukraus galima dėti mažiau,
nes pakankamai saldūs sausainiai). Trynį, vanilės ekstraktą bei
atvėsusią šokolado masę sumaišome su baltymu. Kitame dubenėlyje
sumaišome persijotus miltus, kepimo miltelius bei žiupsnelį druskos.
Skystą masę sumaišome su sausa, suminkome kietoką masę bei
atvėsiname šaldytuve bent 3 val., o geriausiai per naktį. Kitą dieną su
šaukštelių pakabiname graikiško riešuto didumo gabalėlį ir formuojame
kamuoliuką, gausiai apvoliojame cukraus pudroje (aš įpilu cukraus
pudros į maišelį, tada sudedu po kelis sausainių kamuoliukus ir gerai
pakratau, taip labai gerai ir gražiai pasidengia cukraus pudra). Dedame
į kepimo popieriumi išklotą skardą ir kepame 165°C temperatūroje
apie 12 min.



Desertai Sausainiai

Kalėdiniai imbieriniai sausainiai su medumi

Ingredientai:
Cukraus 100 g
Persijotų miltų 450 g
Sodos 2 a.š
Druskos 1 a.š
Malto imbiero 2 a.š
Cinamono 2 a.š
Maltų gvazdikėlių ½ a.š
Malto muskato riešuto ½ a.š
Margarino VILNIUS kepiniams, supjaustyto kubeliais 225 g
Skysto medaus ½ puodelio

Paruošimas:
Sumaišyti cukrų, miltus, sodą, druską, imbierą, cinamoną, gvazdikėlius
ir muskatą. Sudėti margariną ir pirštais trinti, kol susidarys smulkūs
tešlos trupinėliai. Supilti medų ir gerai išmaišyti, paminkyti, kol
susiformuos tešla. Pašaldyti tešlą šaldytuve bent valandą. 

Tešlą iškočioti tarp dviejų kepimo popieriaus lakštų iki 3 mm storio.
Išpjauti norimos formos sausainius. Kepti iki 180° C įkaitintoje orkaitėje
12 - 15 minučių. Išimti iš orkaitės, o po minutės perkelti ant grotelių ir
ataušinti.
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Meduoliai

Ingredientai:
Ingredientai tešlai:
Miltų 450 g
Rudojo cukraus 150 g
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
Kiaušinių 2 vnt
Medaus 100 g
Sodos, nugesintos 1 a.š
Prieskonių meduoliams
Ingredientai glajui:
Kiaušinio baltymo 1 vnt
Cukraus pudros 250 ml
Tirpintos citrinos rūgštelės pagal skon

Paruošimas:
Į dubenį įmušti kiaušinius, supilti cukrų, medų ir tirpintą margariną,
viską išmaišyti. Dubenį dėti ant garų (puodo su verdančiu vandeniu) ir
maišyti, kol cukrus ištirps, nukelti nuo garų, supilti sodą ir gerai išsukti,
tešla suputos - neišsigąsti, tada suberti miltus ir užminkyti maloniai
minkštą tešlą (jeigu per skysta pridėkite miltų), bet tešla turi būti ne
kieta. Atšaldyti nereikia, iš karto kočiokite ir išspauskite norimas
figūrėles. Orkaitę įkaitinti iki 220 C, kiškite meduoliukus, ir tik jiems
iškilus traukite lauk.

Glajui kiaušinio baltymą išsukti,vis dedant cukraus pudrą su citrinos
rūgštele, kol masė taps reikiamos konsistencijos ir galėsite su ja piešti.
Glajum tepti tik atšalusius meduolius.
Skanaus ;)



Desertai Sausainiai

Kalėdiniai imbieriniai meduoliai

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
Rudojo cukraus 100 g
Medaus 150 g
Kiaušinių 1 vnt
Miltų 400 g
Druskos žiupsnelio
Malto imbiero 2 a.š
Kepimo miltelių 1 a.š
Cinamono 1 a.š
Maltų gvazdikėlių 1 a.š
Ingredientai glajui:
Kiaušinių baltymo 2
Cukraus pudros 400 g
Citrinos sulčių 1,5 ą.š
Ingredientai papuošimui:
Įvairių kalėdinių/spalvotų pabarstukų
m&m saldainių
ir visko, kas Jums asocijuojasi su Kalėdomis :)

Paruošimas:
Išsukite cukrų ir margariną, įmuškite kiaušinį, supilkite medų ir gerai
sumaišykite. Persijokite miltus. Supilkite miltus, meduoliui reikiamus
prieskonius (imbierą, cinamoną, gvazdikėlius), druską ir kepimo
miltelius į jau paruoštą margarino masę ir viską gerai išmaišykite.
Suvyniokite paruoštą tešlą į plastikinę plėvelę (ar maišelį)ir padėkite į
šaldytuvą 30 minučių.
Įklokite į kepimo skardą kepimo popierių. Atšaldytą tešlą iškočiokite
ant miltuoto paviršiaus (apie 0,5 cm storiu). Išpjaukite norimas
meduolinio namelio detales bei sausainių formeles. Sudėkite paruoštus
sausainius į skardą ir kepkite įkaitusioje orkaitėje (apie 200 C) 10-15
min. kol gražiai paruduos. Iškeptus sausainius bei detales ištraukite iš
orkaitės, palikite visiškai atvėsti.
Tuo metu paruošiamas glajus: lengvai išplakę baltymus, suberkite
cukraus pudrą ir viską gerai išmaišykite iki gana tirštos ir blizgios
masės.
Atvėsusias detales sutvirtinkite glajumi ir papuoškite savo Kalėdinį
pasakų namelį saldumynais.
Skanių švenčių :)



Desertai Sausainiai

Kalėdų namelis

Ingredientai:
Ingredientai tešlai:
Miltų 480 g
Rudojo cukraus 150 g
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
Kiaušinių 2 vnt
Medaus 100 g
Sodos, gesintos 1 a.š
Smulkinto imbiero 1 a.š
Smulkinto muskato 1 a.š
Cinamono 1 a.š
Smulkintų gvazdikėlių 1 a.š
Ingredientai glajui:
Kiaušinių baltymų 1 vnt
Cukraus pudros 250 g
Citrinos sulčių 0,5 a.š

Paruošimas:
Į dubenį įmušti kiaušinius, supilti cukrų, tirpintą medų ir tirpintą
margariną, viską išmaišyti. Dubenį dėti ant puodo su verdančiu
vandeniu ir maišyti, kol cukrus ištirps, nukelti nuo puodo, supilti sodą ir
gerai išsukti, tada suberti miltus, prieskonius ir užminkyti minkštą tešlą.
Iš karto kočiokite ir išspauskite norimas figūrėles. Orkaitę įkaitinti iki
220 C, kepti, kol gražiai pagels.
Glajui išplakti baltymą, po truputį pilti cukraus pudrą gerai maišant,
kad pudra gerai ištirptų, ir supilti citrinos sultis. Belieka dekoruoti
namelį :)



Desertai Sausainiai

Meduoliniai grybai

Ingredientai:
Ingredientai tešlai:
Miltų 500 g
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
Medaus 200 g
Cukraus 200 g
Kiaušiniai 2 vnt
Kepimo miltelių 1-2 a.š
Prieskonių 1-2 a.š
Ingredientai glajui:
Kiaušinių baltymai 2 vnt
Cukraus pudros 500 g
Citrinos sulčių keli lašel

Paruošimas:
Medų, cukrų ir margariną šildome kartu garų vonelėje kol viskas
suskystėja ir išsimaišo. Tada atvėsinam, įmušam kiaušinius, išmaišom,
tada dedam persijotus miltus su kepimo milteliais ir prieskoniais.
Išmaišome. Tešlą statome bent valandai į šaldytuvą.
Atsignybti po nedidelį gabalėlį tešlos, iškočioti maždaug 4 cm. ilgio
volelį ir apvalų kamuolėlį galvutei. Dėti į skardą ir kepti 190 C. apie 15
min.

Glajaus gaminimas:
Šaukštu išsukti baltymus su pudra ir citrinos sultimis pareguliuoti
tirštumą, turėtų būti grietinės tirštumo masė. Tuomet ties koteliu ir
galvute užtepti glajaus ir leisti grybams sudžiūti. Kai sudžius, teptuko
pagalba nudažyti kotelį ir pabarstyti aguonomis.



Desertai Sausainiai

Sausainiai "Velykų tema"

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 200 g
Cukraus 100 g
Kiaušinių 1 vnt
Miltų 300 g
Kepimo miltelių 1 a.š
Vanilinio cukraus 1 a.š
Malto muskato 1 žiupsnelis
Miltinio cukraus 150 g
Citrinų sulčių 3-4 v.š
Spalvotų pabarstukų papuošimui
Tirpinto šokolado

Paruošimas:
Išsukame minkštą margariną su cukrum, kiaušiniu, vaniliniu ir likusiais
biriais produktais. Tada iškočiojame 0,7 cm storio lakštą ir formuojame
kiaušinių, zuikio ar kitos norimos formos sausainius. Kepame 150-170
C temperatūros orkaitėje ant sviestiniu popieriumi išklotos skardos
apie 20 min.
Glajaus gamyba: miltinį cukrų išsukame su citrinos sultimis. Juo
aptepame sausainius. Viršų papuošiame pabarstukais ir/ar tirpintu
šokoladu.



Desertai Sausainiai

Sausainiai margučiai

Ingredientai:
Kambario temperatūros margarino VILNIUS kepiniams 250 g
Cukraus pudros 130 g
Vanilinio cukraus 2 a.š
Kiaušinių 1 vnt
Miltų 500 g
Kepimo miltelių 2 a.š
Kakavos miltelių 2 v.š

Paruošimas:
Margariną išplakti su cukraus pudra ir vaniliniu cukrumi iki šviesios
purios masės. Įmušti kiaušinį ir gerai išplakti. Po truputį įmaišyti miltus,
sumaišytus su kepimo milteliais. Turi gautis minkšta minkoma tešla.
Tešlą padalinti į dvi dalis. Į vieną tešlos dalį kruopščiai įminkyti kakavą.
Abi tešlas iškočioti į vienodo dydžio stačiakampius. Tamsią tešlą uždėti
ant šviesios tešlos ir susukti vyniotinį. Vyniotinį supjaustyti plonomis
riekėmis. Iš kiekvienos riekės suformuoti 2 - 3 cm dydžio rutuliukus.
Rutuliukus dėti į kepimo popieriumi išklotas skardas 5 cm atstumu
vieną nuo kito. Kepti iki 160°C įkaitintoje orkaitėje apie 20 minučių.
Skanaus!



Desertai Sausainiai

Šokoladiniai kiaušiniai ant pagaliuko
„Tinginiams“

Ingredientai:
Sausainių „Gaidelis“ 400 g
Margarino VILNIUS kepiniams 180 g
Kondensuoto pieno 1 indelis
Kakavos miltelių 4 – 6 v.š
Migdolų (galima naudoti ir kitokius riešutus) 1 sauja
Įvairių pabarstukų:
Sezamo seklų
Kokoso drožlių ir kt.

Paruošimas:
Margariną reikia ištrinti, sumaišyti su kondensuotu pienu, kakava,
sausainių trupiniais (geriausia sausainius tiesiog sutrupinti ar sumalti)
ir, viską gerai išmaišius, bent pusvalandį palaikyti šaldytuve, kad tešla
pastingtų. Tuomet šiek tiek aliejumi išteptom rankom jau galima
formuoti kiaušinius į kurių vidų įdedamas siurprizas: migdolo, lazdyno,
graikiškas ar koks kitoks riešutas. Kiaušinio išorė apvoliojama sezamo
seklų, kokoso drožlių ar papuošimų rutuliukuose (čia jau kiekvieno
fantazija), kiaušiniai pasmeigiami ant pagaliukų ir vėl bent valandai
patalpinami į šaldytuvą, kad sustingtų.
Skanaus!



Desertai Sausainiai

Sausainių puokštė

Ingredientai:
Miltų 200 g
Margarino VILNIUS kepiniams 180 g
Kiaušinių trynių 2 vnt
Cukraus 50 g
Kepimo miltelių 1 žiupsnelio
Vanilinio cukraus 1 žiupsnelio
Tarkuotos Citrinos žievelės 1 vnt
Druskos 1 žiupsnelio
Medinių iešmelių
Konditerinio švirkšto

Paruošimas:
Margariną išsukite su kiaušinių tryniais ir cukrumi, vaniliniu cukrumi ir
žiupsneliu druskos.
Miltus sumaišykite su kepimo milteliais. Įtarkuokite citrinos žievelę. Ir
užminkykite tešlą.
Sausainius formuokite iškart į skardą. Švirkštu išspauskite gėlytes ir
įdėkite pagaliukus, prieš tai juos pamirkę vandenyje.
Kepkite iki 180° įkaitintoje orkaitėje apie 10 minučių, po to išimkite, į
viduriuką įdėkite džemo ir vėl kepkite apie 5 minutes kol gražiai pagels.



Desertai Sausainiai

Šventiniai sausainiai

Ingredientai:
Kvietiniai miltai 120 g
Kepimo milteliai 1 a.š
Druskos 1 žiupsnelis
Kokoso drožlės 150 g
Avižiniai dribsniai 110 g
Razinos 40 g
Margarinas VILNIUS kepiniams 120 g
Cukrus 120 g
Kiaušiniai 2 vnt
Juodasis šokoladas 100 g
Papuošimui:
Kokoso
Migdolų drožlės
Įvairūs pabarstukai

Paruošimas:
1.Miltus persijoti kartu su kepimo milteliais ir druska. Įmaišyti kokoso
drožles, razinas ir avižinius dribsnius.
2.Margariną ištirpinti atskirame indelyje ir palikti jį šiek tiek atvėsti.
3.Kitame inde išplakti kiaušinius su cukrumi ir supilti į miltų - kokosų
drožlių - dribsnių mišinį. Tuo pačiu metu supilti ir tirpintą margariną ir
viską gerai išmaišyti.
4.Orkaitę įkaitinti iki 180° C. Kepimo skardą iškloti kepimo popieriumi.
5.Iš tešlos suformuoti graikiško riešuto dydžio rutuliukus. Jei tešla
limpa prie rankų, pirštus retkarčiais sudrėkinkite vandeniu.
6.Rutuliukus sudėti į kepimo skardą, paliekant ne mažus tarpelius tarp
jų, ir kiekvieną rutuliuką suploti šakute ar tiesiog pirštais. Sausainius
šauti į labai gerai įkaitusią orkaitę ir kepti 12 - 15 min. 

Šie sausainukai labai skanūs ir be jokių priedų, bet jei jūs nepatingėsite
sugaišti dar keletą minučių, tai galite juos labai šventiškai papuošti
šokolado ir įvairių pabarstukų pagalba. Skanaus!



Desertai Sausainiai

Mėgstamiausias vaikų saldumynas - riešutėliai

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams, tirpinto 100 g
Kiaušinių 3 vnt
Cukraus 150 g
Sodos 0,5 a.š
Miltų 200 g

Paruošimas:
Kiaušinius gerai išplakame su cukrumi, dedame nugesintą sodą, pilame
margariną. Viską gerai išmaišome. Toliau maišydami po truputį pilame
miltus kol gaunasi tiršta šaukštu kabinama tešla.
Gautą tešlą dedame į specialią riešutėlių keptuvę ir kepame ~ 1-2 min.

Riešutėlius įdarome pagal pageidavimą. Galima dėti į vidų po
saldainiuką, tuomet baršką pakračius.
Aš dariau įdarą su kondensuotu pienu : 2 skardinės kondensuoto pieno
(jį reikia pavirti 1 valandą, kad gautųsi panaši masė į "Rududu"), 100 g
margarino, skaldytų riešutų.



Desertai Sausainiai

Skaniausi Velykų ,,Macarons" sausainiai

Ingredientai:
Kiaušinių baltymų 110 g
Migdolų miltų 100 g
Cukraus pudros 190 g
Cukraus 20 g
Druskos 1 žiupsnelis
Ingredientai kremui:
Juodo šokolado 100 g
Margarino VILNIUS kepiniams 1 v.š

Paruošimas:
Blenderio pagalba sumalti migdolus. Gaunasi lipnoki miltai. Sudedame
į maltus migdolus cukraus pudrą ir dar kartą viską permalame
blenderiu, kad abu produktai gerai susimaišytų ir gautųsi biri, normali
masė. Sietelio pakalba persijoti.
Palikti baltymus 24h pastovėti kambaryje. Suberiame į baltymus
druską, mikseriu plakame, kol suputos. Tuomet po šaukštą berti cukrų
ir plakti, kol nebelieka cukraus kristalų, tik tuomet berti kitą šaukštą.
Berti į baltymus migdolų ir cukraus pudros mišinį. Maišome keldami vis
iš apačios. Maišyti reikia kuo trumpiau! Tešlos konsistencija turi būti
tokia, kad šaukšteliu jos uždėjus ant lėkštutės tešla labai lėtai slystų į
šonus. Tešlą dedame į konditerinį maišelį ir spaudžiame kokių 3-4 cm
blynelius. Palikti valandėlei.
Kepti 150 C įkaitintoje orkaitėje 14 min. Iškeptus atvėsinti.
Kremas. Šokoladą ištirpiname su margarinu. Pastatome į šaldytuvą,
kad pradėtų stingti taip, kol kremas nebėgs iš suklijuotų pyragaičių.



Desertai Sausainiai

Roksai su mėlynėmis

Ingredientai:
Miltų 250 g
Cukraus 100 g
Kepimo miltelių 1 a.š
Vanilinio cukraus 2 a.š
Mėlynių 1 saujos
Margarino VILNIUS kepiniams 60 g
Kiaušinio 1 vnt.
Vandens 50 ml
Sodos 1/2 a.š
Acto 1 a.š

Paruošimas:
Orkaitę įkaitinti iki 190C. Miltus, cukrų, kepimo miltelius ir vanilinį
cukrų sumaišom dideliame dubenyje. Įpjaustyti šaltą margariną
VILNIUS kepiniams ir trinti tarp pirštų, kol pasidaro trupiniai. Padaryti
duobę, į kurią įmušti kiaušinį. Į vandenį pilti actą ir sodą. Pilti į tą pačią
duobę. Suberti atsargiai saują mėlynių ir minkyti, kol nelieka sausų
miltų.
Tešlą padalyti į 20 dalių. Padaryti tarp pirštų rutuliukus, dėti į kepimo
popieriumi išklotą skardą ir kepti 20 min. Apibarstyti cukraus pudra.
Skanaus!



Desertai Sausainiai

Meduolinis namelis

Ingredientai:
miltų 450 g
cukraus 150 g
medaus 100 g
kiaušinių 2
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
nugesintos sodos 2 a.š
meduolių prieskonių 2 a.š
kiaušinių baltymų 3
cukraus pudros 400 g

Paruošimas:
Ištirpiname margariną. Supilame į jį cukrų, medų, įmušame kiaušinius
ir viską vonelėje ant garų kaitiname kol ištirps cukrus. Nukeliame nuo
viryklės ir leidžiame atvėsti. Į pravėsusią masę supilame nugesintą
sodą, prieskonius ir sudedame miltus. Išminkome. Tešlą dedame į
šaldytuvą porai valandų. Tešlą iškočiojame ir išpjauname namo stogą
bei sienas. Kepame 180 laipsnių orkaitėje apie 10 min, kol sausainiai
gražiai paruduoja. 

Kiaušinių baltymus išplakame su cukraus pudra ir sudedame į
vienkartinį konditerinį maišelį. Nukerpame maišelio galiuką ir su balta
mase klijuojame namo sienas. Dedame pusvalandžiui į šaldytuvą, kad
sustingtų. Tuomet priklijuojame stogą ir taip pat dedame pusvalandžiui
į šaldytuvą.
Galiausiai su likusia balta mase papuošiame namelį, priklijuojame
įvairius saldainius ir guminukus.
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Plikyti sausainėliai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 75 g
Pieno 350 ml
Cukraus 70 g
Miltų 170 g
Kiaušinių 4 vnt.

Paruošimas:
Pieną, margariną bei cukrų sudėkite į puodą ir maišant kaitinkite ant
vidutinės ugnies, kol masė taps vientisa ir užvirs. Nuimkite nuo ugnies,
suberkite miltus ir gerai išmaišykite. Masė turi atšokti nuo puodo
sienelių ir sukibti į rutulį. Masę maišant atvėsinkite. Po vieną įmuškite
kiaušinius, po kiekvieno gerai išmaišykite. Paruoštą tešlą sudėkite į
konditerinį maišelį ir formuokite sausainėlius ant kepimo popieriumi
išklotos kepimo skardos. Palikite tarpelius, nes sausainiai išsipučia.
Kepkite iki 150 laipsnių įkaitintoje orkaitėje, 30-35 min. Skanaus!
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Pyragėliai su kremu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Cukraus 40 g
Druskos 0,25 arbat. šaukštel.
Pieno 125 ml
Vandens 125 ml
Miltų 150 g
Kiaušinių 4 vnt.
Grietinėlės 100 ml
Braškių 5 vnt.

Paruošimas:
Pieną, vandenį, druską, cukrų ir margariną Vilnius sudėkite į puodą.
Užvirkite ir maišykite, kol margarinas ištirps. Supilkite miltus ir
maišykite, kol tešla atšoks nuo puodo kraštų. Muškite po vieną
kiaušinius ir gerai išmaišykite, kol tešla taps vientisa. Ant skardos,
ištiestos kepimo popieriumi, formuokite sausainius ir kepkite iki 180
laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 30 min. Pasiruoškite grietinėlės ir
trintų braškių įdarą. Išplakite grietinėlę iki norimo standumo, sutrinkite
braškes ir sumaišykite abi mases iki vientiso kremo. Konditerinio
švirkšto pagalba pripildykite sausainius kremu. Skanaus!
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Pyragėlių su bananais ir šokoladu piramidė

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Cukraus 40 g
Druskos 0,25 arbat. šaukštel.
Pieno 125 ml
Vandens 125 ml
Kiaušinių 4 vnt.
Miltų 150 g
Šokolado 100 g
Pieno 50 ml
Banano 1 vnt.

Paruošimas:
Pieną, vandenį, druską, cukrų ir margariną Vilnius sudėkite į puodą.
Užvirkite ir maišykite, kol margarinas ištirps. Supilkite miltus ir
maišykite, kol tešla atšoks nuo puodo kraštų. Muškite po vieną
kiaušinius ir gerai išmaišykite, kol tešla taps vientisa. Ant skardos,
ištiestos kepimo popieriumi, formuokite pyragėlius ir kepkite iki 180
laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 30 min. Sutrinkite bananą ir
konditeriniu švirkštu pripildykite pyragėlį. Pasiruoškite sulipdymo glajų.
Garų vonelėje ištirpinkite šokoladą kartu su pienu. Lipdykite pyragėlių
piramidę: pyragėlį mirkykite į šokoladą ir ant lėkštės ratu klijuokite
vieną ant kito. Sulipdytus pyragėlius apliekite šokoladu. Skanaus!
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Pintas mielinis krepšelis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Miltų 250 g
Pieno 200 ml
Mielių 25 g
Kiaušinio 1 vnt.
Cukraus 4 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Šis krepšelis puikiai tiko sudėti Velykinius kiaušinius, bet jį galima
panaudoti ir kitokiem stalo papuošimams. Gan neįprastas ir
sulaukiantis daugybės susidomėjimo kaip ir iš ko jis padarytas. Tikiuosi
ir jums jis patiks. Taigi eiga: mielinę tešlą pasigaminkite taip kaip ir
pamokoje, toliau pailsėjus ir pakilus tešlai ją iškočiokite gan plonai, bet
ne per daug plonai  - stalas matytis neturi. Iškočioti reiktų nevisą tešlą
iš karto, reikia pasilikti mažą gabaliuką jos pynimui. Pasiruoškite
kepimui reikalingas detales. Reikės kekso ar bobos formos, kepimo
folijos. Apvertę kepimo formą visą ją padenkite folija. Dėkite ant
formos iškočiotą tešlą. Tešlą vertikaliomis juostelėmis sukarpykite iki
pat formos pado. Likusį tešlos gabaliuką išsikočiokite ir susikarpykite
tokio storio juostelėmės kaip ir ant formos esančios tešlos. Ir pradėkite
pynimą kaip audimą, aplinkui einant vis prakišant į kas antrą vertikalią
tešlos juostelę. Kai baigiate, dėkite visą formą su krepšeliu į įkaitintą iki
180 laipsnių orkaitę ir kepkite kol gražiai paruduos. Iškepus atvėsinkite
ant formos ir tik atvėsus nuimkite. Toks kepinys papuoš stalą ilgai,
tešla nesukietėja, bet lieka trapi ir skani :)
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Sausainiai palmier'iai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 500 g
Druskos 1 arbat. šaukštel.
Šalto vandens 250 ml
Miltų 500 g
Margarino patepimui 50 g
Cukraus 5 valg. šaukšt.
Cinamono 3 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Persijokite miltus su druska, įpilkite vandenį, 100 g ištirpinto ir
atvėsinto margarino. Užminkykite tešlą. Suformuokite rutulį, o jo
viršuje įpjaukite kryžių. Tarp dviejų kepimo popieriaus lakštų su kočėlu
iškočiokite likusį margariną iki maždaug 1 cm storio, dėkite į šaldytuvą.
Tešlos keturis kampus atlenkite ir iškočiokite kol tešla taps panaši į
keturlapį dobilą, vidurys turėtų būti kiek storesnis nei kraštai. Dėkite
iškočiotą margariną, užlenkite kampus, apverskite tešlą ir kočiokite iki
8 mm storio stačiakampį. Sulankstykite tešlą į tris dalis ir dėkite į
šaldytuvą pusvalandžiui. Tai pakartokite 4 kartus. Iškočiokite tešlą į
stačiakampio formą, patepkite tirpintu margarinu, pabarstykite
cukraus ir cinamono mišiniu. Sukite tešlą iš dviejų pusių (kairės ir
dešinės) vienu metu kol abi pusės susitiks viduryje. Aštriu peiliu
supjaustykite apie 1 cm dydžio gabaliukus. Kepkite iki 200 laipsnių
įkaitintoje orkaitėje apie 20-25 min. kol palmier'iai išsipūs ir gražiai
parusvės. Skanaus!



Desertai Sausainiai

Juostelės

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 375 g
Miltų 500 g
Druskos 2 arbat. šaukštel.
Šalto vandens 250 ml

Paruošimas:
Į dubenį persijokite miltus ir druską. Miltų viduryje padarykite įdubimą,
supilkite vandenį, ištirpintą ir atvėsintą margariną. Margarino jums
reikės apie 70gr. Imdami po truputį miltų iš kraštų užmaišykite tešlą.
Išimkite tešlą iš dubens ir keletą kartų perminkykite. Suformuokite
rutulį, jo viršuje peiliu įpjaukite kryžių. Dėkite margariną tarp dviejų
kepimo popieriaus lakštų ir kočėlu išmuškite iki 1cm storio (jei reikia,
rankomis formuokite margarino kraštus, kad gautųsi stačiakampis).
Padėkite į šaldytuvą. Išimkite tešlą iš dubens ir padėkite ant miltais
pabarstyto paviršiaus. Kiek atlenkite kiekvieną tešlos kampą ir kočėlu
iškočiokite, kol turėsite kažką panašaus į keturlapį dobilą (tešlos
vidurys turėtų būti kiek storesnis nei kraštai). Į tešlos centrą dėkite
išmuštą margariną. Užlankstykite tešlos kraštus, kad visiškai jį
paslėptų.Apverskite tešlą ir iškočiokite pailgą, maždaug 7-8 mm storio
stačiakampį. Sulankstykite tešlą į tris dalis. Suvyniokite tešlą į virtuvinę
plėvelę ir padėkite į šaldytuvą bent 30 minučių. Tai pakartokite kelis
kartus. Aš tešlą susipjausčiau juostelėmis, jas susukau. Kepkite
15-20min, iki 220 C įkaitintoje orkaitėje. Skanaus :)



Desertai Sausainiai

Sluoksniuoti liežuvėliai

Ingredientai:
Druskos 0.5 arbat. šaukštel.
Margarinas VILNIUS kepiniams 180 g
Miltų 250 g
Vandens 125 ml
Cukraus 2 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Į dubenį persijokite miltus, suberkite druską. Padarykite duobutę ir į ją
supilkite vandenį bei atvėsusį ištirpintą margariną Vilnius. Išminkykite
tešlą, suformuokite rutulį ir jo viršuje peiliu įpjaukite kryžių. Likusią
margarino dalį dėkite tarp dviejų kepimo popieriaus lakštų ir išmuškite
iki 1 cm storio. Padėkite į šaldytuvą. Imkite tešlą ir po nedaug
atverskite įpjautus kraštus, iškočiokite. Išimkite sviestą iš šaldytuvo,
dėkite ant tešlos, užlenkdami jos kraštus paslėpkite jį. Apverskite tešlą
ir iškočiokite 7-8 mm storio stačiakampį. Sulenkite tešlą į 3 dalis ir
padėkite pusvalandžiui į šaldytuvą. Išimkite atvėsusią tešlą, vėl
iškočiokite 7-8 mm stačiakampį ir lenkite į 3 dalis. Dėkite į šaldytuvą.
Taip pakartokite dar porą kartų. Paruoštą tešlą plonai iškočiokite,
ratuku supjaustykite į juosteles. Ant švaraus paviršiaus paberkite
cukraus ir kiekvieną juostelę šiek tiek pakočiokite ant cukraus, kad jis
priliptų. Dėkite į vandeniu suvilgytą skardą ir kepkite iki 260 laipsnių
įkaitintoje orkaitėje apie 4-5 min kol cukrus pradės lydytis. Skanaus!



Desertai Sausainiai

Sluoksniuotos tešlos sausainiai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 375 g
miltų 500 g
druskos 2 arbat. šaukštel.
vandes šalto 250 ml
margarino vilniaus ištirpinto 75 g
abrikosų džemas 1 stikl.

Paruošimas:
Ant silpnos ugnies ištirpinkite 75 g margarina. Į dubenį persijokite
miltus. Padarykite duobutę ir į ją suberkite druską, supilkite vandenį
bei atvėsusį ištirpintą margariną Vilnius. Išminkykite tešlą,
suformuokite rutulį ir jo viršuje peiliu įpjaukite kryžių. Likusią
margarino dalį dėkite tarp dviejų kepimo popieriaus lakštų ir
iškočiokite iki 1cm storio, formuojant stačiakampį. Padėkite į šaldytuvą,
kad atvėstų. Tešlą padėkite ant miltais pabarstyto paviršiaus ir
atlenkus įpjautus kraštus, iškočiokite iki taps panašios formos kaip
keturlapis dobilas. Tešlos vidurį palikite kiek storesnį nei kraštai. Į
tešlos centrą dėkite atvėsusį margariną, užlankstykite jos kraštus, kad
visiškai jį paslėptų. Apverskite tešlą ir iškočiokite pailgą apie 7-8mm
storio stačiakampį. Jį sulankstykite į 3 lygias dalis, suvyniokite į plėvelę
ir padėkite į šaldytuvą 30 min. Atvėsusią tešlą dar kelis kartus
iškočiokite, sulankstykite ir atvėsinkite. Iškačiokite lakštą sutepkit
džemą abrikosų.Supjaustikit riekelėmis.180temp kepti apie 10min



Desertai Sausainiai

Varškės sausainiai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
varškės 200 g
miltų 2 stikl.
sodos 1 arbat. šaukštel.
grietinės 2 valg. šaukšt.
kiaušinis 1 vnt.

Paruošimas:
Ant didelės lentelės peiliu kapojame margariną su miltais.Kai jie
pavirsta trupiniais,dedame pertrintą varškę ir grietinę,sumaišyta su
soda.Toliau viską kapojame,kol produktai sulimpa į tešlą.Tešlą
atšaldome,tada iškačiojame ir išspaudžiame iš jos 10cm apvalius
gabalėlius.Vienoje lėkštėje išplakame kiaušinį,o kitą įberiame
cukraus.Tešlos gabalėlius viena puse vilgome į kiaušinio plakinį,o po to
į cukrų. Gabalėlius lenkiame per pusę cukrumi į vidų ir dar kartą per
pusę.Dedami į kepimo popieriumi ištiestą skardą. 220 temp kol gražiai
pagelsta.



Desertai Sausainiai

sausainiai su varške ir persikais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
miltai 400 g
cukrus 100 g
vanilinis cukrus 1 pak.
druska 0.5 arbat. šaukštel.
kiaušinis 1 vnt.
pertrinta varškė 200 g
konservuoti persikai 200 g
grietinė 2 valg. šaukšt.
cinamono ir cukraus mišinys 2 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Mažais gabaliukais supjaustyti iš šaldytuvo išimtą Vilniaus kepinių
margariną, ant jo supilti miltus ir druska. Viską kapoti dideliu peiliu kol
visi margarino gabaliukai apsivels miltais. Šį darbą taip pat galima
"patikėti" virtuviniam kombainui :D Tuomet į masę įmušti 1 kiaušinį,
suberti cukrų, vanilinį cukrų, sudėti grietinę, varškę ir smulkiai
supjaustytus persikus. Viską gerai išminkyti iki vienalytės masės. Tešlą
suvynioti į plėvelę ir palikti šaldytuve 30 min. Ištrauktą tešlą iš
šaldytuvo iškočioti iki 3-4 mm storumo, stiklinaite išpjauti apskritimus,
suformuoti sausainius ir apibarstyti juos cinamono ir cukraus mišiniu.
Kepti iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 20-25 min.



Desertai Sausainiai

Sausainiai iš meduolinės tešlos

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 180 g
miltai 500 g
medus 3 valg. šaukšt.
kiaušiniai 1 vnt.
druska 0.5 arbat. šaukštel.
cukraus pudra 2 valg. šaukšt.
soda 1 valg. šaukšt.
meduolių prieskoniai 2.5 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Ant silpnos ugnies ištirpinti sviestą su medumi. Sudėti nugesintą sodą
(ant šaukštelio sodos užpilti truputį acto kad soda suputotų). Į dubenį
įmušti kiaušinį ir supilti pravėsusią tirpdyto margarino-medaus masę.
Ten pat supilti persijotus miltus su prieskoniais ir žiupsneliu druskos.
Užminkytą tešlą palikti valandai šaldytuve. Po valandos tešlą iškočioti
maždaug iki 3 mm storio ir formuoti sausainius. Kepti iki 180 laipsnių
įkaitintoje orkaitėje apie 12-15 min.



Desertai Sausainiai

,,Svajonių" meduoliai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 175 g
medaus 250 g
cukraus 250 g
miltai 800 g
kiaušinis 1 vnt.
vanduo 50 g
soda 1 arbat. šaukštel.
prieskoniai(cinamonas,malti gvazdikėliai) 25 g

Paruošimas:
Medus su cukrumi ir margarinu (nuolat maišant) kaitinami, kol cukrus
visiškai ištirpsta.Tada nukeliama nuo ugnies ir ataušinama. Į medaus
mišinį įmušamas kiaušinis, dedama prieskonius, sodą (nugesintą
citrinos rūgštimi ir vandeniu). Viskas išmaišoma ir beriami miltai. Tešla
turi būti pakankamai kieta, nelipti.Tešla uždengiama ir laikoma šaltai.
Paruošta tešla iškočiojama 0,5 cm storio lakštais. Išspaudžiamos
įvairios figūros. Kepama 15 -18 minučių 200°C temperatūros orkaitėje.
Meduoliai puošiami glajumi (1 kiaušinio baltymas sumaišomas su 150 g
cukraus pudros).



Desertai Sausainiai

sausainiai "misko gerybes"

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
miltai 450 g
cukraus 150 g
medaus 100 g
kiausiniai 2 vnt.
sodos 2 arbat. šaukštel.
meduoliu prieskoniu 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Ant silpnos ugnies ištirpinti sviestą su medumi. Sudėti nugesintą sodą
(ant šaukštelio sodos užpilti truputį acto kad soda suputotų). Į dubenį
įmušti kiaušinius ir supilti pravėsusią tirpdyto margarino-medaus masę.
Ten pat supilti persijotus miltus su prieskoniais ir žiupsneliu druskos.
Užminkytą tešlą palikti valandai šaldytuve. Tada darome galvutes ir
atskirai nulipdome kotelius grybams. Dedame i skarda ir kepame apie
11 min. kai atausta pasidarome glaista is baltymo ir cukraus pudros ir
suklijuojame koteli su kepurele. Paliekame pilnai isdziuti.... Ta pati
tesla puikiai tinka visiems meduoliniams sausainukams.



Desertai Sausainiai

Biskvitiniai grybukai, voveraitės ir mėnuliukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
miltai 125 g
cukrus 125 g
vanilinis cukrus 1 pak.
kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
druska 2 žiups.
kiaušiniai 5 vnt.

Paruošimas:
Ištirpinti kepinių margariną ir palikti kol atvės. Nuo trynių atskirtus
kiaušinių baltymus plakti su žiupsneliu druskos ir puse cukraus kiekio
iki standžių putų. Likusį cukrų išplakti su kiaušinių tryniais ir žiupsneliu
cukraus ir vaniliniu cukrumi iki masė padidės dvigubai, o cukrus
visiškai ištirps. Į trynių masę įmaišyti porą šauktų baltymų masės ir
supilti persijotus miltus su kepimo milteliais, supilti atvėsusį margariną.
Viską gerai išmaišius, sudėti likusius baltymus ir atsargiai dar kartą
viską išmaišyti. Kepti įkaitintoje specialioje formoje



Desertai Sausainiai

Sausainiai su šokoladu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Miltų 200 g
Cukrus naudojau rudajį 50 g
Kiaušinis 1 vnt.
Druskos 1 žiups.
Grietine 1 valg. šaukšt.

Paruošimas:
1. Miltus sumaišyti su cukrum ir druska. 2. iš šaldytuvo išimti
margariną ir gabaliukais supjaustyti ant margarine milti miltų mišinį. 3.
Kapoti vienu ar dviem peiliais kol margarino gabaliukai apsivels miltais.
4. Į miltų kauburėlį padaryti duobutę ir įmušti kiaušinį, sudėti grietinę.
5. Maišyti miltais semdami miltais nuo kauburėlio kraštų iki centro.
Baigiant supilti stambiai kapota šokolada. 6. Masę rankomis suminkyti į
vienalytę masę. 7. Suspauskite tešlą į gniužulą, dėti į plastaminį maišą
ir bent pusvalandį dėtį į šaldytuvą. 8. Rankom formuoti sausainius ar
kočioti ir išspasti norimos normos sausainius. 9. Kepti 180 laips. apie
15 min.



Desertai Sausainiai

Meduoliai su šokoladiniu glajumi

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 180 g
Miltų 500 g
Cukraus pudros 2 valg. šaukšt.
Gesintos sodos 1 valg. šaukšt.
Šokolado juodo 55 g
Kiaušinio 1 vnt.
Medaus 3 valg. šaukšt.
Kakavos 110 ml
Meduolių prieskonių 2.5 arbat. šaukštel.
Juodojo šokolado 200 g
Saulėgrąžų aliejus 3 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Ištirpinkite margariną. Kartu ištirpinkite medų ir šokoladą. Sudėkite
nugesintą sodą. Įmuškite kiaušinį ir įtarkuokite apelsino žievelę. Miltus
persijokite su kakava, cukraus pudra, prieskoniais ir žiupsneliu druskos.
Užminkykite tešlą ir pastatykite į šaldytuvą valandai. Iš tešlos
suformuokite apskritimus ir išdėliokite į kepimo popieriumi išklotą
skardą. Kepkite 180 C temperatūroje apie 12-15 min. Išimkite
meduolius ir palikite, kad visiškai atvėstų. Kol meduoliai vėsta
paruoškite glajų: į dubenėlį sudėkite sutrupintą šokoladą, įstatykite
dubenėlį į puodą, pripiltą šiek tiek vandens ir maišydami šokoladą
kaitinkite antį nedidelės ugnies, kol ištirps. Nukelkite nuo ugnies,
supilkite aliejų, išmaišykite, palaukite kol atvės. Atvėsusio meduolio
viršų pamerkite į glajų ir išdėliokite ant grotelių kol glajus sustings.
Galima įdėti meduolius į šaldytuvą, jei norite, kad glaistas greičiau
sustingtų.



Desertai Sausainiai

Meškiai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Miltų 400 g
Cukrus 100 g
Druska 0.5 arbat. šaukštel.
Kiaušinis 1 vnt.
Grietine 2 valg. šaukšt.

Paruošimas:
1. Miltus sumaišyti su cukrum ir druska. 2. iš šaldytuvo išimti
margariną ir gabaliukais supjaustyti ant margarine milti miltų mišinį. 3.
Kapoti vienu ar dviem peiliais kol margarino gabaliukai apsivels miltais.
4. Į miltų kauburėlį padaryti duobutę ir įmušti kiaušinį, sudėti grietinę.
5. Maišyti miltais semdami miltais nuo kauburėlio kraštų iki centro. 6.
Masę rankomis suminkyti į vienalytę masę. 7. Suspauskite tešlą į
gniužulą, dėti į plastaminį maišą ir bent pusvalandį dėtį į šaldytuvą. 8.
Plonai iškočioti išspausti norimos formos sausainius, apibarstyti
cukrumi. 9. Kepti 180 laips. apie 10 - 15 min. 10. Atvėsinti ant grotelių.



Desertai Sausainiai

Imbieriniai medaus sausainiai

Ingredientai:
Medaus 130 g
Miltų 380 g
Kepimo miltelių 1 a.š
Margarino VILNIUS kepiniams 130 g
Rudojo cukraus 100 g
Kiaušinių 1 vnt
Prieskonių: imbiero, kardamono, gvazdikėlių, cinamono
Cukraus pudros 200 g
Citrinos sulčių 30 ml
Maistinių dažų pagal skonį

Paruošimas:
Miltus persijoti, sumaišyti su kepimo milteliais ir pagardinti prieskoniais.
Kambario temperatūros margariną VILNIUS kepiniams ištrinti su
cukrumi. Tada supilti lydytą medų, įmušti kiaušinį ir išmaišyti. Abi
mases sumaišyti ir išminkyti tešlą. Ją suvynioti į maistinę plėvelę ir
laikyti šaldytuve
apie 30 min. Paskui plonai iškočioti ir supjaustyti įv. formelėmis.
Tuomet dėti į kepimo indą ir kepti apie 15 min. orkaitėje, įkaitintoje iki
200 laipsnių temperatūros, kol gražiai apskrus. Paskui palikti atvėsti.
Sumaišykite visus ingredientus skirtus skirtus puošimui.
Sausainius papuošti gauta mase.



Desertai Sausainiai

Imbieriniai sausainiai

Ingredientai:
miltų 500 g
kepimo miltelių 0.5 a.š
cukraus 150 g
medaus 100 g
margarino VILNIUS kepiniams 150 g
vandens 80 ml
cinamono 2 v.š
malto imbiero 2 v. š
juodųjų pipirų 1 v. š
cukraus pūdros 100 g
morengų miltelių 100 g
citrinos rūgštelės 1 a.š

Paruošimas:
Į puodą storu dugnu suberiame cukrų, medų ir vandenį. Pakaitiname,
dedame margariną ir maišome, kol ištirps cukrus ir margarinas.
Tuomet suberiame visus prieskonius: cinamoną, imbierą, pipirus.
Nukeliame nuo ugnies ir paliekame atvėsti. Miltus atskirame
didesniame inde sumaišome su kepimo milteliais ir pilame pravėsusį
prieskonių ir sviesto mišinį. Viską išmaišome, vėliau gerai išminkome.
Vyniojame į plėvelę ir dedame pusvalandukui į šaldytuvą. Geriausia
būtų kuo ilgiau palaikyti (per naktį). Kai tešla atšąla imame gabalėlį,
kočiojame ant miltais pabarstyto darbastalio norimo storumo lakštą ir
darome sausainukus. Kuo plonesnius padarysite, tuo trumpiau reiks
kepti ir bus traškesni sausainiai.
Padarytus sausainius dedame į kepimo popieriumi išklotą skardą ir
kepame iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 10 minučių.
Paruoškite cukraus glaistą:
Cukraus pudrą sumaišykite su morengų milteliais ir vandeniu,
suberkite cirtinos rūgštelę (arba citrinos sultis) ir maišykite tol, kol
gausite vientisą masę. Lengviausia dekoruoti naudojant konditerinį
maišelį.



Desertai Sausainiai

Imbieriniai sausainiai

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 225 g
medaus ar melasos 125 g
cukraus 150 g
malto cinamono 2 a.š
malto imbiero 2 a.š
maltų gvazdikėlių 2 a.š
maltų kvapniųjų pipirų 2 a.š
kakavos miltelių 150 v.š
malto muskato riešuto 1 a.š
malto kardamono 1/2 a.š
valgomosios sodos 1/2 a.š
didelio kiaušinio 1 vnt
miltų 530 g
druskos 1 žiups

Paruošimas:
Nedideliame puode ištirpinkite margariną kartu su medumi ir cukrumi.
Sudėkite visus prieskonius bei kakavą ir maišykite masę kol ji taps
vientisa. Šį mišinį palikite gerai atvėsti. Dideliame inde gerai
išmaišykite atvėsusią masę kartu su kiaušiniu bei šaukštu grietinės su
soda. Suberkite miltus su druska, šiek tiek paplakite ir baikite minkyti
masę rankomis. Padalinkite tešlą į dvi ar tris dalis ir leiskite jai atvėsti
šaldiklyje apie 15-20 minučių. Iškočiotos tešlos storis turėtų būti apie
5mm. Sausainius kepkite 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje, apie 9-15
minučių.



Desertai Sausainiai

Meduolinis namelis

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 250 g
rudojo cukraus 150 g
auksaspalvio sirupo 150 g
kiaušinių 2 vnt
kardamono ir imbiero 1 a.š
druskos 0,5 a.š
miltų 500 g
kiaušinių baltymų 2 vnt
cukraus pudros 400 g
citrinos rūgšties 1 žiups

Paruošimas:
Margariną gerai išsukame su cukrumi ir karamelės sirupu.Tada
mušame kiaušinius, beriame prieskonių ir druskos, plakame elektriniu
plakikliu ar pamaišome šaukštu.Dabar beriame miltus ir išminkome
tešlą. Tešla turi būti kietoka. Jei per kieta, įpilkite šaukštą aliejaus ar
vandens.Tešlą iškočiojame ant miltais pabarstyto paviršiaus ir
išpjauname pasirinkto namelio formeles (grindys, sienos, stogo šlaitai).
Jei jūsų namelis bus su durimis ir langais, juos išpjaukite jau dabar.
Formeles kepame 180 laipsnių orkaitėje apie 10 min.
Iškepusias formeles paliekame atvėsti, tuo metu gaminame glajų.
Į dubenį mušame kiaušinių baltymus, beriame žiupsnelį citrinų rūgšties.
Paplakame šakute ar šluotele, kad baltymai lengvai suputotų.
Beriame dalimis cukraus pudrą ir vis maišome. Masė turi būti klampi ir
vis tvirtėti, kad greitai ir patikimai sustingtų. Glajumi sulipdome
namelio sienas, konditeriniu švirkštu glajumi taip pat galite dekoruoti
namelį - piešti juosteles, gėlytes ar kokius tik norite ornamentus.



Desertai Sausainiai

Kalėdiškiausi meduoliai

Ingredientai:
skysto medaus 150 g
margarino VILNIUS kepiniams 110 g
cukraus 100 g
miltų 400 g
prieskonių meduoliams 3 a.š
kiaušinio 1 vnt

Paruošimas:
Ištirpinti medų, margariną ir cukrų nuolat maišant. Leisti masei užvirti,
kol viskas ištirps. Nukelti nuo ugnies ir atvėsinti. Dideliame dubenyje
išsijoti miltus su kepimo milteliais, prieskoniais ir druska. Miltų viduryje
suformuoti nedidelę duobę, į ją įmušti kiaušinį, supilti paruoštą sirupą
ir suminkyti tešlą. Suvynioti į maistinę plėvelę ir dėti į šaldytuvą
maždaug dviems valandoms. Įkaitinti orkaitę iki 175 C temperatūros.
Tešlą padalinti į mažesnes dalis ir kiekvieną plonai iškočioti. Meduolius
perkelti ant kepimo popieriaus ir kepti orkaitėje apie 8 - 10 minučių.



Desertai Sausainiai

Imbieriniai sausainiai

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
kiaušinio 1 vnt
medaus 4 a.š
cukraus 180 g
miltų 300 g
sodos 1 a.š
obuolių acto 1 a.š
cinamono 1 žiups
imbiero 1 žiups

Paruošimas:
Pakaitiname
margariną, medų, cukrų ir visus prieskonius. Pilame nugesintą sodą su
obuolių actu, masė gerokai suputos. Atvėsiname.
Įmušame kiaušinį. Viską gerai išmaišome.
Persijojame miltus ir nuolat maišant suberiame į turimą mišinį. Tešlą
paliekame šaldytuve valandai.
Atvėsintą tešlą iškočiojame ant miltais pabarstyto stalo, įspaudžiame
norimos formos sausainius.
Sausainius kepame 200 laipsnių karščio orkaitėje, kol gražiai parus.



Desertai Sausainiai

Prieskoniniai meduoliukai

Ingredientai:
kiaušinių 2 vnt
cukraus 120 g
margarino VILNIUS kepiniams 120 g
medaus 100 g
miltų 500 g
kepimo miltelių 0,5 a.š
malto imbiero, cinanomo, gvazdikėlių, kardamono
kvapiųjų pipirų 0,5 a.š

Paruošimas:
Kiaušinius išplakti su cukrumi, dėti medų, margariną. Dubenį dėti ant
garų, kol išsilydys margarinas ir suskystės medus, viską gerai išmaišyti.
Kepimo miltelius sumaišyti su miltais, suberti visus prieskonius. Į
kiaušinių-margarino-medaus masę dedame miltus su prieskoniais ir
užminkome tešlą. Tešla turi būti minkšta, bet nelimpanti prie rankų.
Tešlą uždengiame maistine plėvele ir dedame į šaldytuvą bent 1
valandai. Vėliau tešlą kočiojame plonai, naudodami pasirinktas
sausainių formeles išspaudžiame meduolius. Kepame 200 laipsnių
orkaitėje apie 7-10 minučių, kol meduoliai pakyla ir gražiai paruduoja.



Desertai Sausainiai

Prieskoniniai meduoliai

Ingredientai:
margarino Vilnius kepiniams 110 g
cukraus 110 g
miltų 500 g
prieskonių meduoliams 3,5 a.š
didelio kiaušinio 1 vnt
skysto medaus 150 g

Paruošimas:
Ištirpinti medų, margariną ir cukrų maišant. Leisti masei užvirti, kol
viskas ištirps. Nukelti nuo ugnies ir atvėsinti. Dideliame dubenyje
išsijoti miltus su kepimo milteliais, prieskoniais ir druska. Miltų viduryje
suformuoti nedidelę duobę, į ją įmušti kiaušinį, supilti paruoštą sirupą
ir suminkyti tešlą. Suvynioti į maistinę plėvelę ir dėti į šaldytuvą
maždaug dviems valandoms. Įkaitinti orkaitę iki 175 C temperatūros.
Tešlą padalinti į mažesnes dalis ir kiekvieną plonai iškočioti. Meduolius
perkelti ant kepimo popieriaus ir kepti orkaitėje apie 10 minučių.
Skanaus!



Desertai Sausainiai

Kalėdinė eglutė

Ingredientai:
kiaušinių 15 vnt
cukraus 600 g
margarino VILNIUS kepiniams 800 g
miltų 2 kg
grietinės 0,5 ml
sodos 1 a.š
vanilinio cukraus
cukraus 500 g
vandens 2 stikl
kakavos 1 pak
citrinos rūgšties 0,5 a.š

Paruošimas:

Kiaušinių trynius išsukti su cukrumi ir margarinu kol pasidarys puri
mase. Į grietinę sudėti sodą ir rūgštį. Supilti į išsuktą masę vanilinį
cukrų ,miltus taip pat grietinę su soda ir minkyti tešlą. Ją palaikyti 4-6
val šaltai, po to kočioti 1-1,5cm storio lakštus. Pjaustyti žvaigždeles ir
kepti kol pagels.

Glajaus paruošimas: vandenį su cukrumi virti kol įlašinus lašą į šaltą
vandenį sustings.Tada sudėti margariną, kakavą, pavirti ir klijuoti.
Skanaus! 



Desertai Sausainiai

Kalėdiniai imbieriniai sausainiai

Ingredientai:
miltų 2 stikl
kepimo miltelių 1/4 pak
gabaliukas imbiero šaknies
cinamono 1 a.š
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
cukraus 1 stikl
kiaušinio 1 vnt
vanilino 1 pak
medaus 3 v. š.

Paruošimas:
Miltus sumaišykite su kepimo milteliais, įberkite tarkuotą imbierą,
cinamoną ir maltus gvazdikėlius. Atskirai išmaišykite margariną su
cukrumi ir vaniliniu cukrumi bei kiaušiniu, ir medumi.Gerai išsukite ir
sumaišykite su miltais. Išminkykite tešlą, pabarstykite kočiojimo lentą
miltais ir iškočiokite tešlą 5-7 mm lakštus.

Išspauskite norimos formos sausainėlius ir sudėkite juos ant kepimo
popieriaus dėkite į skardelę ir kepkite. Kepkite 180°C temperatūros
orkaitėje apie 30 min. Iškepusius ir atvėsusius sausainėlius puoškite
glajumi padarytu iš vieno kiaušinio baltymo ir cukraus pudros, dar
paskaninkite citrinos rūgštimi.
Skanaus!



Desertai Bandelės

Skaniausios cinamonininės bandelės

Ingredientai:
Mielės 100 g
Pienas 2 stikl.
Rudasis cukrus 1 stikl.
Smulkintas kardamonas 1 arbat. šaukštel.
Kiaušiniai 2 vnt.
Miltai 4 stikl.
Druska 5 g
Rudasis cukrus įdarui 0 stikl.
Cinamonas 2 arbat. šaukštel.
Vanilinis cukrus 1 arbat. šaukštel.
Kiaušinis patepimui 1 vnt.
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g

Paruošimas:
Pirma, paruošiame tešlą: mieles ištriname su keliais šaukštais cukraus,
kol pasidarys skystimas. Pašildyti pieną, kurį supilti į mieles. Pamaišyti
ir berti 2 stiklines miltų, įmušti po kiaušinį, išmaišyti. Masę uždengti
maistine plėvele, keliais rankšluosčiais ir palikti valandai pakilti. Kai
tešla pakils, suberti likusias 2 stiklines miltų, druską, smulkintą
kardamoną. Tada išlydyti 150 g. margarino VILNIUS kepiniams, kurį
sumaišyti su cukrumi, supilti į tešlą ir gerai išmaišyti. Tada tešlą
minkyti, o jei labai limpa, patepti aliejumi. Vėl palikti 15 min. pakilti.
Pakilus gerai nusivalyti stalą, ištepti jį  margarinu VILNIUS kepiniams ir
paimti apie trečdalį tešlos. Ją iškočiojame ant stalo į nelabai storą
stačiakampį, ant kurio tepame įdarui skirtą išlydytą margariną,
pabarstome mišiniu, padarytu sumaišius cukrų, cinamoną ir vanilę.
Tada lakštą sukame į volelio formą. Gautą "dešrą" supjaustome
nedidelėmis riekutėmis, nes jos kepdamos iškils. Jų viršų patepame
kiaušiniu ir pabarstome perliniu cukrumi. Bandeles sudedame ant
sviestinio popieriaus ir kepame 200 laipsnių orkaitėje apie 10 - 15 min.,
vis patikrinant ar nesvyla. Skanaus!

Recepto istorija:
Kai buvau maža, kiekvieną kartą nuvykus pas Močiutę, ji mane
pasitikdavo su pilna lėkšte prikeptų cinamoninių bandelių, kurias
pasigardžiuodama valgydavau su šiltu pienu. Tai bene geriausias mano
vaikystės atsiminimas. Kai išmokau gaminti, svajojau iš Močiutės
pasiimti šių bandelių receptą ir pasigaminti jų pati. Žinoma, manosios
neprilygs Močiutės, tačiau jos tikrai primena senus gerus laikus ir ypač
tiks šaltą žiemą.



Desertai Bandelės

Bandelės su razinom

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Mielės 30 g
Cukrus 150 g
Pienas 300 ml
Kiaušiniai 2 vnt.
Razinos 100 g

Paruošimas:
Sutrinam mieles su 30 g cukraus, supilam pieną ir dvi stiklines miltų.
Padedam valandai šiltai. Praėjus valandai, sudedam kiaušinius, cukrų,
miltus, margariną. Suminkom ir laikom 2 valandas. Tada suberiam
razinas ir padarom "pončkutes" ir kepti paliekant tarpus tarp bandelių.

Recepto istorija:
Mėgstamiausios bobutės bandelės.



Desertai Bandelės

Bandelės su cinamonu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 1 valg. šaukšt.
Miltai 500 kg
Cukrus 2-4 valg. šaukšt.
Pienas stikl.
Mielės 25 g
Cinamonas pagal skonį
Druska pagal skonį

Paruošimas:
Šiltame piene ištirpinkite mielės, įdėkite miltų, druskos, įdekite
margarino VILNIUS kepiniams. Palikite 20-30 min. šiltai pastovėti, kad
tešla pakiltų, paskui iškočiokite ir darykite bandeles. Pabarstykite
cinamonu sumaišytų su cukrumi, viršų galima patepti margarinu.
Kepkite 20-30 min. orkaitėje.

Recepto istorija:
Kai norisi kažko greitai ir skaniai, visada savo šeimai kepu šias
bandeles. Receptas yra gana senas, tinka ir saldžiam įdarui.



Desertai Bandelės

Mano figūrinės bandelės

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Cukrus 150 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Pienas 200 g
Druska 3 g
Miltai 700 g
Mielės sausos 10 g
Cinamonas 5 g
Vanilinis cukrus 5 g

Paruošimas:
Miltai išsijojami į dubenį, supilamas pašildytas pienas, 120 g cukraus,
vanilinis cukrus, druska, mielės , 2 kiaušiniai. Viskas maišoma, tuomet
išlydomas margarinas VILNIUS ir supilamas į tešlą.
Tešla minkoma, kol pasidaro vientisa ir nelimpa prie rankų. Galima
maišyti naminėje duonkepėje (režimas - tešlos maišymui ).Tešlą
laikome šiltai, kol pakyla. Tuomet ji padalijama į norimo dydžio
gabalėlius, maždaug po 60 g ir formuojami rutuliukai. Kai rutuliukai
pakyla formuojamos gulbės, grybo, žuvelės formos bandelės. Gulbės
forma išgaunama kočiojant rankomis tešlos gabalėlį ir išgaunant kaklą
ir kūną. Sparnai ir uodega išpjaustoma su peiliu ir žirklėmis. Grybo
forma išgaunama kočiojant apvalų tešlos blynelį ir išpjauname grybą,
samanas išgauname iš išpjautos tešlos likučių. Žuvelės forma - tešla
kočiojama į pailgą apvalų pagaliuką, tuomet su žirklėmis iškarpomi
pelekai ir žvynai.
Bandelės pakildinamos, tuomet patepamos kiaušiniu ir apibarstomos
paliktu cukrumi sumaišytu su cinamonu. Kepamos 200 laipsnių
temperatūroje.

Recepto istorija:
Figūrinės bandelės ypatingos tuo, kad labai mėgiamos vaikų. Šias
bandeles tik paprastesnės formos kepdavau dar vaikystėje su mama.
Vėliau kepdavau su savo vaikais, tuomet ir sugalvojau žvėrelių formas,
kad vaikams būtų įdomiau valgyti. Ne vienas vaikų gimtadienis
nepraeidavo be figūrinių bandelių. Dėl jūsų konkurso, vėl teko
prisiminti šias figūrėles, nes senokai jas formavau, vaikai jau paaugę ir
ne taip įdomu kokios formos bandelę valgyti. Bandelių formas galima
išgauti labai įvairias, reikia tik truputį fantazijos. Linkiu sėkmės ir
fantazijos.



Desertai Bandelės

Bandelės greitai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
pienas 200 g
mieles(sviezios) 30 g
cukrus 4 valg. šaukšt.
kiausiniai 2 vnt.
idarui- obuoliene, ar bananai truputis
aptepimui kiausinis ir cukrus su cinamonu truputis
miltai 1 kg

Paruošimas:
Šiltame piene ištirpinu mieles, miltuose padarau duobę ir į ją supilu
mieles ir siek tiek cukraus. Leidžiu pastovėti 5-10 min., kol mieles
išburbuliuoja, tada supilu visą cukrų, vėl pamaišau. Po 10 min.
ištirpintą margariną VILNIUS, kiaušinius sudedu į tą patį indą ir minkau
tol, kol nelimpa prie rankų ir indo. Galima pridėti truputį miltų, jei tešla
per minkšta.
Uždengiu, palieku kilti apie 30min. Šiltai. Tuomet vėl išminkau ir greitai
darau bandeles - paprasčiausiai iškočioju kiaušinio dydžio rutuliuką,
padarau blyniuką, į kurį įdedu obuolienės.
Kraštus užlenkiu vieną ant kito, tada apatinę dalį mirkau į plaktą
kiaušinį ir į cukrų su cinamonu. Apverčiu ir dedu į skardą. Tuomet
pašaunu į šiltą orkaitę. Kai bandelės pakilo beveik dvigubai, įjungiu
mažą ugnį (pas mane dar dujinė orkaitė)ir kepu apie 30-40 min. Labai
greitai ir skanu su pienuku!

Recepto istorija:
Bandelės ypatingos tuo, kad labai lengvai pagaminamos, tai
dažniausiai būna mūsų su vaikais vakariene:) Įdarai gali būti visokie,
kartais likučiai iš šaldytuvo, gaunasi kaip pica viduje,tik tada tešlai
tereikia 1-2 a.š. cukriuko. Galima į vidų dėti kopūstų ir spirgučių,
šokoladą ir uogienę, tik reikia susukti vokelį ir padėti siūlę žemyn.
Ypatingai paprasta ir labai skanu, nes namie kepu! :D



Desertai Bandelės

Mano bandelės

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Mielės 25 g
Pienas 250 ml
Miltai 800 g
Druska 1 arbat. šaukštel.
Cukrus 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Mieles sudėti į dubenį ir ištrinti. Pieną truputį pašildyti ir supilti į dubenį
ant mielių. Supilti pašildytą margariną VILNIUS kepiniams, suberti
druską, cukrų ir maišyti, kol mielės ištirps. Maišant po truputį suberti
miltus. Sukti, kol tešla atšoks nuo indo kraštų. Tešlą išversti ant miltais
pabarstyto stalo ir iškočioti stačiakampį lakštą. Jį padalinti išilgai į
penkias juostas. Juostas aptepti margarinu, sudėti vieną ant kitos ir
supjaustyti 3-4 cm ilgio gabalėliais. Juos sudėti į margarinu išteptą
skardą, uždengti rankšluosčiu ir palikti maždaug 30 min. pakilti. Kepti
iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje, kol bandelės pakils ir parus.
Atvėsinti ant grotelių. Bandeles aptepti likusiu tirpintu margarinu.

Recepto istorija:
Skanios bandelės šiltiems šeimos vakarams.



Desertai Bandelės

Mielinės bandelės

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 70 g
Mielės 25 g
Pienas 250 ml
Cukrus 1 valg. šaukšt.
Druska 1 arbat. šaukštel.
Miltai 800 g

Paruošimas:
Mieles sudėti į dubenį ir ištrinti. Pieną truputį pašildyti ir supilti į dubenį
ant mielių. Supilti margariną VILNIUS, suberti druską, cukrų ir maišyti,
kol mielės ištirps. Maišant po truputį suberti miltus. Sukti, kol tešla
atšoks nuo indo kraštų. Tešlą išversti ant miltais pabarstyto stalo ir
iškočioti. Jį padalyti išilgai į penkias juostas. Juostas aptepti margarinu,
sudėti vieną ant kitos ir supjaustyti 3-4 cm ilgio gabalėliais. Juos sudėti
į riebalais išteptą skardą, uždengti rankšluosčiu ir palikti maždaug 30
min. pakilti. Kepti iki 200°C įkaitintoje orkaitėje, kol bandelės pakils ir
parus. Atvėsinti. Bandeles aptepti likusiu tirpintu margarinu.

Recepto istorija:
Šios bandelės su pienu mintimis grąžina mane į vaikystės kaimą.



Desertai Bandelės

Bandelės su obuoliais

Ingredientai:
Druska 1/2 arbat. šaukštel.
Mielės 50 g
Pienas 0,5 l
Kiaušinis 2 vnt.
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 arbat. šaukštel.
Cukrus 200 g
Miltai 300 g
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Obuoliai 3 vnt.
Marcipanai 100 g
Varškė 100 g

Paruošimas:
Dubenyje sutrupinkite mieles. Pilkite pieną ir maišykite, kol jos ištirps.
Įmaišykite kiaušinį, varškę, margariną VILNIUS, cukrų, druską. Pusėje
miltų išmaišykite kepimo miltelius, suberkite į tą patį dubenį. Po to
minkykite iš miltų tešlą, kol tešla atkibs nuo dubens kraštų. Uždenkite
tešlą audiniu ir palikite kilti 30 minučių. Sumaišykite maždaug obuolių
gabaliukus su 1 valgomuoju šaukštu cukraus, cinamonu bei tarkuotais
marcipanais. Kepkite rutuliukų forma apie 40 min. Aptepkite kiaušinių
prieš baigiant kepti.

Recepto istorija:
Mano močiutės skanėstas, kuriuo lepindavo mane vasaromis. Šiek tiek
mano patobulintas ;)



Desertai Bandelės

Traškūs pyragėliai

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 250 g
miltų 250 g
druskos 1 žiupsnelis
kepimo milteliai 1 šaukštelis
grietinės 125 g
cukraus 3 šaukšteliai

Paruošimas:
Miltus sumaišome su kepimo milteliais ir išsijojame ant stalo.

Įmaišome supjaustytą margariną.

Padarome įdubimą, į jį suberiame druską, cukrų ir supilame greitinę.

Viską gerai suminkome rankomis. Suformuojame kepaliuką, įdedame į
maišelį ir paliekame šaldytuve pusei valandos.

Tešlą iškočiojame ir supjaustome pailgomis juostelėmis.

Susukame ir kepame pyragėlius 220 C orkaitėje 15 min.



Desertai Bandelės

Spurgos su džemu

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
kiaušinis 1
miltų 4 šaukštai
sodos 1 šaukštelis
cukraus 1 šaukštas
druskos 1 žiupsnelis
aliejaus 500 ml
Įdarui:
uogų džemo (pvz. braškių, mėlynių, slyvų, obuolių ir t.t.) 1,5 stiklinės

Paruošimas:
Kiaušinius, margariną, sodą, druską, cukrų sudedame į dubenį ir
sumaišome.

Į gautą masę dedame miltus ir išmaišome.

Iškočiojame tešlą ir formuojame spurgas. Į kiekvienos spurgos vidų
dedame šaukštelį džemo.

Spurgas verdame aliejuje apie 10 min.



Desertai Bandelės

Spurgos su varškės įdaru

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
kiaušiniai 3
miltų 5 šaukštai
sodos 1 mažas šaukštelis
cukraus 1 šaukštas
druskos 1 žiupsnelis
aliejaus 500 ml
Įdarui:
varškės 200 g
cukraus 1 šaukštas
razinų 1 sauja

Paruošimas:
Kiaušinius, margariną, sodą, druską, cukrų, miltus sumaišome.

Gerai iškočiojame tešlą ir formuojame spurgas, į vidų įdedame mažą
šaukštelį įdaro.

Įdaras pagaminamas: varškę sumaišius su cukrumi ir razinomis.

Jau suformuotas spurgas verdame aliejuje, kol abi pusės gražiai
pagelsta.
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Spurgytės

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
kiaušiniai 2
miltų 6 šaukštai
sodos 0,5 šaukštelio
cukraus 1,5 šaukšto
druskos 1 žiupsnelis
grietinės 1 šaukštas
aliejaus 500 ml

Paruošimas:
Kiaušinius, margariną, sodą, druską, grietinę, cukrų dedame į dubenį ir
sumaišome, o margariną prieš dedant sutriname.

Į gautą masę suberiame miltus ir išmaišome.

Iškočiojame tešlą ir formuojame spurgas.

Spurgas verdame įkaitintame aliejuje.
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Paprastos spurgos

Ingredientai:
varškės 400 g
margarino VILNIUS kepiniams 50 g
kiaušiniai 2
miltų 8 šaukštai
sodos 1 šaukštelis
vanilinio cukraus 2 šaukšteliai
cukraus 6 šaukštai
cukraus pudros 1 šaukštas
augalinio aliejaus 450 ml

Paruošimas:
Sodą nugesinti su keliais lašais acto ar citrinos rūgštele.

Kiaušinius su cukrumi gerai išplakti, taip pat suberti vanilinį cukrų,
miltus, ištirpintą margariną, sodą, varškę ir viską išminkyti.

Daryti spurgas ir virti aliejuje.

Galiausiai apibarstyti cukraus pudra.
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Spurgos su įdaru

Ingredientai:
varškės 400 g
margarino VILNIUS kepiniams 20 g
kiaušiniai 2
miltų 8 šaukštai
sodos 1 šaukštelis
cukraus 4 šaukštai
vyšnių uogienės 80 ml

Paruošimas:
Sodą nugesiname su keliais lašais acto.

Kiaušinius su cukrumi gerai išplakame, suberiame miltus, nugesintą
sodą, ištirpintą margariną, varškę ir gerai išminkome.

Formuojame spurgas.
Vyšnių džemą į spurgas geriausia įšvirkšti konditeriniu švirkštu.

Verdame spurgas aliejuje, kol gražiai pagelsta.

Labai skanu su pienu :)
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Šokoladinės spurgos

Ingredientai:
varškės 500 g
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
kiaušiniai 3
cukraus 4 šaukštai
miltų 8 šaukštai
sodos 1 šaukštelis
juodojo šokolado 300 g

Paruošimas:
Sodą nugesinti su keliais lašais acto ar citrinos rūgštele.

Kiaušinius su cukrumi gerai išplakti, taip pat suberti miltus, sodą,
varškę, ištirpintą margariną ir viską išminkyti.

Formuoti spurgas ir virti aliejuje.

Išvirusias spurgas apipilame ištirpintu šokoladu.

Skanaus :)
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Bandelės "Fantazija"

Ingredientai:
kiaušiniai 2 vnt
cukraus 5 šaukštai
vanilinio cukraus 1 pakelis
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
druskos 0,5 šaukštelio
grietinės 110 ml
šilto vandens 105 ml
miltų 540 g
sausų mielių 2,5 šaukštelio

Paruošimas:
Mielės ištirpinamos šiltame vandenyje su šaukštu cukraus. Palaukiame,
kol suputoja. Kiaušiniai išplakami kartu su likusiu cukrumi, vaniliniu
cukrumi, druska ir grietine. Sudedamos mielės ir beriami miltai,
minkome tešlą. Ją paliekame padvigubėti maždaug 1,5 valandos.

Formuojame bandeles, galima įdi norimą įdarą ar apibarstyti cukrumi
su cinamonu. Kepame 200 C laipsnių temperatūroje apie 20 - 25
minutes.
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Skarelės su razinomis

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 150 g
cukraus 0,5 stiklinės
kiaušinio trynys 1 vnt.
druskos 1 žiupsnelis
kepimo miltelių 0,5 šaukštelio
miltų 1,5 stiklinės
razinų 100 g

Paruošimas:
Suminkome margariną su cukrumi. Įmaišome ir kiaušinio trynį.

Suberiame kepimo miltelius, druskos žiupsnelį, miltus ir gerai
išminkome.

Tešlą iškočiojame ir supjaustome didesniais kvadratais.

Į vidų įdedame razinų ir perlenkiame per pusę. Kraštus truputį
paspaudžiame, kad neiškristų razinos.

Kepame orkaitėje, kol gražiai parunda.
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Spurgos pagal Jolitą

Ingredientai:
miltų 400 g
sausų mielių 7 g
pieno 185 ml
kiaušinis 1 vnt.
margarino VILNIUS kepiniams 50 g
cukraus 2 šaukštai
druskos 1 žiupsnelis
cukraus pudros 3 šaukštai

Paruošimas:
Sumaišykite 200 g miltų, druską, cukrų ir mieles. Užpilkite viską šiltu
pienu, išmaišykite. Uždenkite ir palikite 15 minučių.

Po to, į tą pačią masę įmuškite kiaušinį, įdėkite margarino, likusį pieną
ir miltus. Gerai išminkykite tešlą.

Suformuokite spurgas ir virkite aliejuje, kol gražiai pagelsta.

Jau išvirusias spurgas pabarstykite cukraus pudra.

Labai minkštos ir skanios spurgos :)
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Bandelės

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Miltai 500 g
Mielės 1 pakelis
Pienas 250 ml
Cukrus 100 g
Kiaušinis 1 vnt.
Lašinukai 200 g
Svogūnas 1 vnt.
Džiuvėsiai 2 valg. šaukšt.
Cinamono truputis arbat. šaukštel.
Kvapnieji pipirai 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Šiltame piene ištirpinkite cukrų, suberkite mieles ir palaukite, kol
suputos. Suberkite miltus, druską, įmuškite kiaušinį, įpjaustykite
minkšto margarino. Viską gerai išmaišykite. Tešla minkykite 10–15 min.
ir palikite pusvalandžiui, kad pakiltų. Įdarui smulkiai supjaustytą
svogūną pakepinkite su trupučiu riebalų. Į tą pačią keptuvę sudėkite
supjaustytus lašinukus ir pašildykite. Į lašinukus suberkite prieskonius,
džiūvėsėlius ir išmaišykite. Pakilusią tešlą iškočiokite 1 cm storio
papločiu. Iš jo stikline išspauskite skritulėlius, ant kiekvieno dėkite po
šaukštelį įdaro. Skritulėlį sulenkite ir gerai užspaudę kraštus. Palikite
10-15 min., kad pakiltų. Pakilusias bandeles aptepkite kiaušinio
plakiniu ir kepkite apie 20 min. Iškepusias galima apibarstyti
sutarkuotu sūriu.

Recepto istorija:
Mano siurprizas vyrui tarptautinės vyrų dienos proga.
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Citrininės spurgos

Ingredientai:
miltų 2 stiklinės
pieno 0,5 stiklinės
kiaušinis 1 vnt.
didelė citrina 1 vnt.
cukraus 2 šaukštai
margarino VILNIUS kepiniams 30 g
druskos 1 žiupsnelis
kepimo miltelių 1 šaukštas
cukraus pudros (papuošimui)

Paruošimas:
Ištirpiname margariną. Pašildome pieną. Nutarkuojame citrinos geltoną
odelę. Supilame į dubenį margariną, pieną, kiaušinį, citrinos žievelę,
cukrų, druską ir viską išmaišome. Suberiame miltus, kepimo miltelius ir
išminkome tešlą.

Iškočiojame tešlą ir suformuojame spurgas. Verdame augaliniame
aliejuje, kol gražiai paruduos. Nusausiname riebalus ir apibarstome
cukraus pudra.
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Linksmosios aštuoniukės

Ingredientai:
Kvietinių miltų 500 g
Kiaušinių 1 vnt
Pieno 250 ml
Margarino VILNIUS kepiniams 5 v.š.
Druskos pagal skonį
Cukraus 1 v.š.
Dar reikės: Geresnių pieniškų dešrelių, sūrio, pomidorų padažo, krapų.

Paruošimas:
Užminkome mielinę tešlą ir pakildiname. Imame po gabaliuką tešlos,
iškočiojame, dedame po dešrelę ir užspaudome kraštus. Įpjauname
dešrelę, bet ne iki galo, tiksliau, ne iki galo įpjauti tešlą. Dedame į
kepimo skardą ir gražiai išlankstome į priešingas puses, patepame
padažu, uždedame sūrio ir kapotų krapų. Kepame 30 min.
Skanaus!
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Spurgos su apelsinų įdaru

Ingredientai:
Miltų 500 g
Sausų mielių 6 g
Šlapių mielių 25 g
Kiaušinių 2 vnt.
Šilto pieno 200 ml
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
Cukraus 50 g
Vanilinio cukraus 1 pakelio
Apelsinų skiltelių
Aliejaus virimui
Cukraus pudros

Paruošimas:
Iš tešlai skirtų produktų užminkyti mielinę tešlą ir palikti šiltai, kad
tešla pakiltų. Paruoštą tešlą iškočioti 0,5 cm storio lakštais ir stikline
išspausti apskritimus. Ant pusės apskritimų uždėti po skiltelę ar dvi
apelsino, uždengti kitu apskritimu, užspausti kraštus ir virti karštame
aliejuje. Atvėsusias spurgas apibarstyti cukraus pudra.
Skanaus!
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Bandelės širdelės su cinamonu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Miltų 500 g
Pieno ar išrūgų 250 g
Sausų mielių 4 arbat. šaukštel.
Kiaušinio tryniai 2 vnt.
Cukrus 100 g
Druskos 1 arbat. šaukštel.
Cinamono miltelų 4 valg. šaukšt.
Cukraus 4 valg. šaukšt.
Tirpinto sviesto 2 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Iš produktų paruošiame mielinę tešlą (3 paskutiniai ingriedientai yra
skirti įdarui sumaišyti). Pakilusią tešlą padalijame į 12-15 gabalėlių.
Kiekvieną gabalėlį iškočiojame į blynelį, jį pabarstome cukraus bei
cinamono mišiniu. Suritiname volelį, jį perlenkiame per pusę, laisvus
galus sulipiname. Aštriu peiliu perpjauname volelį, palikdami tik
sulipintus galus, išskleidžiame širdelę. Suformuojame bandeles iš visos
tešlos. Leidžiame pakilti 30-45 min. Kepame orkaitėje 30-35 min. 180
laipsnių temperatūroje. Atvėsiname ant grotelių.

Recepto istorija:
Tegul šventinį sekmadienio rytą šeimyną žadina gardūs kvapai.
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Mielinės pynelės su dešrelėmis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Pienas 250 ml
Miltai 550 g
Cukrus 2 arbat. šaukštel.
Druska 1 žiups.
Kiaušiniai 2 vnt.
Mielės 30 g
Pieniškos dešrelės 15-18 vnt.
Picos prieskoniai pagal skonį

Paruošimas:
Mieles ištrinti su cukrumi, užpilti pašildytu, bet ne karštu, pienu.
Suberti druską, miltus, įmušti kiaušinius, minkštą kambario
temperatūros margariną VILNIUS kepiniams. Viską išmaišyti mediniu
šaukštu, uždengti rankšluosčiu ir palikti 40 min., kad pakiltų. Pakilusią
tešlą išminkyti, jei trūksta miltų - įdėti. Padalinti į 15-18 vienodų
gabaliukų, lengvai iškočioti blynelius, įvynioti po dešrelę, aštriu peiliu
padaryti įpjovimus iki apatinio tešlos sluoksnio (neperpjauti). Supinti
kaseles, kiekvieną riekelę lankstant į priešingą pusę. Apibarstyti picos
prieskoniais, dėti į kepimo popieriumi išklotą skardą ir palikti 15 min.
dar pakilti. Tarp bandelių palikti tarpus, nes kepant dar pakils. Kepti
200 laipsnių temperatūroje 12-15 min. Skanaus!

Recepto istorija:
Tikrai nesudėtinga, greita ir paprasta. Idealu savaitgalio vakarienei
draugų kompanijoje. Galite naudoti savo mėgstamus prieskonius, bet
raudonėlis (picos prieskonių mišinyje) suteikia ypatingą skonį ir kvapą.
Šeima bandeles valgė su vištienos sultiniu. Paskanaukite ir Jūs!
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Bandelės su cinamonu

Ingredientai:
Miltų 500 g
Kiaušinių 2 vnt.
Šilto pieno 250 ml
Cukraus 1 valg. šaukšt.
Druskos 1 žiupsn.
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Aliejaus 50 ml
Grietinės 50 ml
Sausų mielių 7 g

Paruošimas:
Užminkykite elastingą tešlą. Paruoštą tešlą uždenkite ir padėkite šiltai
maždaug 15 min, kad pakiltų. Ant miltais pabarstyto stalo iškočiokite
maždaug 0,5 cm storio lakštą. Jį ištepkite 100 g lydytu margarinu
VILNIUS ir pabarstykite 5 šaukštais cukraus ir cinamono mišinio.
Tuomet tešlą suvyniokite į vyniotinį, šį supjaustykite gabalėliais.
Kepkite iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje, apie 15 min.
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Mielinės spurgos

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Miltų 500 g
Sausų mielių 7 g
Kiaušinių 2 vnt.
Šilto pieno 1 stiklinė
Aliejaus 50 ml
Grietinės 50 ml
Cukraus 100 g
Vanilinio cukraus 1 pak.

Paruošimas:
Užminkykite mielinę tešlą ir palikite šiltai, kad tešla pakiltų. Paruoštą
tešlą iškočiokite 0,5 cm storio lakštais ir stikline išspauskite
apskritimus. Juos virkite karštame aliejuje. Atvėsusias spurgas
apibarstykite cukraus pudra.
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Estiškas kringėlis

Ingredientai:
Margarinas Vilnius 20 g
Alyvuogių aliejaus 20 ml
Grietinės 20 g
Miltų 200 g
Pieno 70 ml
Cukraus pagal skonį
Druskos pagal skonį
Kiaušinio 1 vnt.
Šviežių mielių 7 g
Cinamono pagal skonį
Margarinas VILNIUS kepiniams 20 g

Paruošimas:
Užminkykite mielinę tešlą kaip paprastom bandelėm. Iškočiokite kuo
taisyklingesnį stačiakampį. Jį gausiai aptepkite tirpintu margarinu,
apibarstykite cinamonu bei cukrumi. Susukite į volelį. Labai aštriu
peiliu perpjaukite volelį išilgai neįpjaudami kraštų. Susukite pynę ir
sujunkite jos galus. Aptepkite plaktu kiaušiniu ir kepkite apie 30min iki
200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje. Skanaus!
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Pynė

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 20 g
Grietinės 20 g
Alyvuogių aliejaus 20 ml
Miltų 200 g
Pieno 70 ml
Kiaušinio 1 vnt.
Šviežių mielių 7 g
Pieniškų dešrelių 4 gab.

Paruošimas:
Užminkykite mielinę tešlą kaip paprastom bandelėm. Iškočiokite
paplotėlį. Aptepkite pomidorų pesto, per vidurį uždėkite pienišką
dešrelę ir užlenkite paplotėlį. Supjaustykite plonais griežinėliais,
įpjaudami tik vieną kraštą. Atvertinėkite po vieną gabaliuką į skirtingas
puses. Aptepkite plaktu kiaušiniu ir kepkite apie 15-20 min iki 200
laipsnių įkaitintoje orkaitėje. Skanaus!
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Bandelių pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 25 g
Grietinės 25 g
Alyvuogių aliejaus 25 ml
Miltų 250 g
Mažų kiaušinių 2 vnt.
Šviežių mielių 11 g
Pieno 100 ml
Cukraus 0,5 valg. šaukšt.
Druskos 0,5 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Užminkykite mielinę tešlą kaip paprastom bandelėm. Iš tešlos
formuokite norimo dydžio rutuliukus ir dėkite juos į kepimo indą.
Aptepkite plaktu kiaušiniu ir kepkite apie 40min iki 200 laipsnių
įkaitintoje orkaitėje. Skanaus!
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Bandelės su dešrelėmis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Pieno 250 ml
Miltų 500 g
Cukraus 50 g
Sausų mielių 7 g
Aliejaus 50 ml

Paruošimas:
Bandelių tešlą pasigaminkite, kaip parodyta antroje pamokoje,
iškočiokite ir supjaustykite juostelėmis. Dešrelės galą apjuoskite
juostele ir sukite, kol pilnai apsigaubs tešla. Kepkite įkaitintoje
orkaitėje kol gražiai paskrus. Kepinį galima aptepti kiaušinio trynio
plakiniu. Skanaus!



Desertai Bandelės

Bandelės su cinamonu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 ml
Pieno 250 ml
Sausų mielių 7 g
Cukraus 1 valg. šaukšt.
Druskos 1 arbat. šaukštel.
Kiaušinių 2 vnt.
Aliejaus 50 ml
Grietinės 50 ml
Miltų 0.5 kg

Paruošimas:
Paruoškite mielinę tešlą. Iškočiokite stačiakampį, patepkite tirpintu
sviestu. Pabarstykite cinamonu ir cukrumu. Susukite ir supjaustykite.
Kepkite kol paruduos. Skanaus :)
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Bobelės

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 ml
Pieno 250 ml
Sausų mielių 7 g
Cukraus 1 valg. šaukšt.
Druskos 1 arbat. šaukštel.
Kiaušinių 2 vnt.
Aliejaus 50 ml
Grietinės 50 ml
Miltų 0.5 kg

Paruošimas:
Pasigaminkite mielinę tešlą. Į ją įmaišykite džiovintus vaisius ar
cukatus. Padalinkite tešlą į vienodus gabalėlius ir juos sudėkite į
aliejumis išteptas formeles. Kepkite kol paruduos. Skanaus :)



Desertai Bandelės

Bandelės su cinamonu arba aguonomis

Ingredientai:
Tešlai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g
Pieno 500 ml
Mielių 50 g
Cukraus 150 g
Druskos 1 šaukštelis
Kardamono, malto 1 arbatinis šaukštelis
miltų (aukščiausios rūšies) 1 kg
Įdarui:
Sviesto arba margarino 75 g
Cukraus 100 g
Cinamono 1 šaukštas
Aptepti bandelėms 1 kiaušinis

Paruošimas:
Ištirpinti margariną. Supilti į jį pieną pašildytą iki maždaug 37 ° C.,
supilti mieles ištirpintas su šaukštu cukraus. Į pieną įmaišyti cukrų,
druską, kardamoną, ir beveik visus miltus. Minkyti, kol tešla taps
minkšta. (Jei reikia: pridėti daugiau miltų). Apdengti tešlą su
rankšluosčiu ir 30 - 40 minučių leisti kilti.
Pabarstyti darbo paviršių miltais ir išminkyti tešlą kol nelips prie rankų,
tada padalinti į tris dalis tešlą. Iškočioti stačiakampius ir ištepti minkštu
margarinu (kambario temperatūros). Sumaišyti cukrų ir cinamoną ir
pabarstyti ant tešlos storą sluoksnį. Suvynioti tešlą, supjaustyti apie
cm storio griežinėliais. Padeti ant skardos ir leisti tešlai dar pakilti (po
30 minučių padidės apie du kartus). Galiausiai aptepti plaktu kiaušiniu
ir pabarstyti cukrumi. Kepti 5-8 min. įkaitintoje orkaitėje 250-275C °.
Atšaldyti uždengus rankšluosčiu.
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Sluoksnioutos tešlos bandelės su varške

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 500 g
miltų 3 stikl.
varškės 500 g
kiaušinio 1 vnt.
džemo 1 stikl.

Paruošimas:
Miltus,kiaušinį,margariną,druska ir varškę greitai suminkyti ir 30 min
palaikyti šaltoje vietoje.Iš atšalusios tešlos iškačiokite lakštą,sulenkite
jį kaip voką ir vėl padėkite šaltai.Taip tešlą kačiokite ir lankstykite
2-3kartus.Iškačiokite lakštą supjaustykite kvadratais ir kepkite 200
temp .Iškepus patepkite džemu.



Desertai Bandelės

Sluoksniuotos tešlos bandelės su obuoliais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 375 g
Miltai 500 g
Druska 2 arbat. šaukštel.
Vanduo 250 ml
Obuoliai 10 vnt.

Paruošimas:
Paruošti tešlą pagal sluoksniuotos tešlos pamoką. Nuluptus ir
supjaustytus obuolius sumaišyti su cukrumi ir cinamonu. Iškočioti tešlą,
atpjauti kvadratėlį, kiekviename jo kampe padaryti įpjovimus, kad
suėmus kampučius gautusi gėlytė.
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Plikytos tešlos spurgos

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 80 g
Pienas 1 stikl.
Giretinė 0.5 stikl.
Kiaušiniai 4 vnt.
Cukrus 80 g
Miltai 300 g
Druska 1 saujelė
Vanilinis cukrus 1 arbat. šaukštel.
Mielės 25 g

Paruošimas:
Kepinių margariną, pieną, grietinę, vanilinį cukrų, pusę cukraus kiekio
ir druską sumaišykite bei užvirinkite.Iškart suberkite visus miltus ir
maišykite, kol tešla sulips į gumulą. Tešlą šiek tiek atvėsinkite,
maišydami įmuškite po vieną kiaušinį. Mieles sumaišykite su šiltu
pienu ir likusiu cukrumi. Įmaišykite į tešlą ir ją kildinkite, kol dvigubai
padidės.Formuokite renkomis spurgas ir virkite riebaluose.
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Bandelės prie arbatos

Ingredientai:
Ištirpinto Margarino VILNIUS kepiniams 2 v.š.
pieno 200 ml
miltų 500 g
sausų mielių 2 a.š.
cukraus 2 v.š.
druskos 1 žiupsnelis

Paruošimas:
Pieną pašildome (pienas turi būti šiltas, jokiu būdu neužvirinkite!).

Miltus sumaišome su sausomis mielėmis.

Į miltus supilame pašildytą pieną, cukrų, druska ir ištirpintą margariną.

Viską suminkome į vientisą masę.

Jei tešla pernelyg lipni, įberkite dar šiek tiek miltų.

Tešlą uždengiame ir paliekame pusvalandžiui šiltoje vietoje, kad
pakiltų.

Pakilusią tešlą dar kartą išminkome.

Formuojame pyragėlius. Aš dariau paprastos formos bandeles.

Bandeles sudėjau į margarinu išteptą kepimo skardą ir palikau šiltai
dar pusvalandžiui.

Orkaitę įkaitinau iki 200 C. Pyragėlius aptepiau vandeniu ir kepiau
10-15 minučių.

Labai skanu šiltos su arbata. :)
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Bandelės su obuoliais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 375 g
miltai 500 g
druska 2 arbat. šaukštel.
šaltas vanduo 250 ml
obuolys 2 vnt.
cukrus 6 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Pagaminkite sluoksniuotą tešlą (4 pamoka). Obuolį supjaustykite
norimo dydžio gabalėliais ir apibarstę cukrumi išmaišykite. Iškočiokite
tešlą ir supjaustykite pailgais stačiakampiais. Vieną stačiakampio pusę
keletą kartų įpjaukite (kaip matosi nuotraukoje). Ant nesupjaustytos
pusės dėkite obuolius, perlenkite tešlą ir užspauskite kraštus. Kepkite
kol gražiai paruduos. Skanaus
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Bandelės su džemu

Ingredientai:
Tešlai:
pieno 200 miltų
ištirpino margarino VILNIUS kepiniams 50 g
sausų mielių 1 šaukštelis
cukraus 80 g
druskos 1 žiupsnelis
Įdarui:
braškių uogienės arba šviežių sutrintų braškių su cukrumi 1 stiklinė

Paruošimas:
Į pašildytą pieną supilame, miltus, mieles, druską, cukrų, margariną.
Viską suminkome į vientisą tešlą.

Jei tešla pernelyg lipni, įberkite dar šiek tiek miltų.

Tešlą uždengiame ir paliekame 30-40 min. šiltoje vietoje, kad pakiltų.

Pakilusią tešlą dar kartą išminkome.

Formuojame pyragėlius. Į tešlos vidurį dedame šaukštelį braškių
džemo.

Bandeles sudedame į margarinu išteptą kepimo skardą ir kepame 200
C orkaitėje 15 minučių.
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Rageliai su bananų įdaru

Ingredientai:
Tešlai reikės:
margarino VILNIUS kepiniams 250 g
miltų 250 g
druskos 1 žiupsnelis
kepimo miltelių 1 šaukštelis
grietinės 125 g
cukraus 3 šaukšteliai
Įdarui:
bananai 2

Paruošimas:
Miltus sumaišome su kepimo milteliais ir išsijojame ant stalo.

Įmaišome supjaustytą margariną.

Padarome įdubimą, į jį suberiame druską, cukrų ir supilame grietinę.

Viską gerai suminkome rankomis. Suformuojame kepaliuką, įdedame į
maišelį ir paliekame šaldytuve pusei valandos.

Tešlą iškočiojame ir supjaustome pailgomis juostelėmis, dedame
smulkintą bananą (griežinėliais ar kubeliais) ir susukame ragelio
formos pyragėlius.

Kepame pyragėlius 220 C orkaitėje apie 15 min.
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Aguoninės bandutės

Ingredientai:
cukraus 0,33 stiklinės
cinamono 2 a.š.
mielių 2 g
kiaušiniai 4
aguonų 1 stiklinė
margarino VILNIUS kepiniams 30 g
miltų 2 stiklinės
pieno 0,5 stiklinės
vanilės 0,33 šaukštelio
razinų 1 sauja
druskos 1 žiupsnis

Paruošimas:
Pienas sumaišomas su mielėmis, cukrumi ir 2 šaukštais cukraus. Ši
masė paliekama pastovėti.

3 kiaušinių baltymai atskiriami nuo trynių ir išsukami su druska iki
standžių putų. Tryniai sudedami į mielių masę ir masė išmaišoma.
Mielių masė sumaišoma su baltymų masę bei miltais. Tešla minkoma
iki vientisos masės. Taip pat supilamas ištirpintas margarinas ir masė
toliau minkoma. Gerai išminkyta tešla paliekama padvigubėti.

Aguonos išmirkomos ir permalamos. Jos sumaišomos su razinomis ir
šiek tiek margarino.

Tešla iškočiojama, dedamas įdaras ir susukama į ritinį. Jis
supjaustomas į riekeles (bandutes).
Išplakamas likęs kiaušinis su cinamonu, trupučiu margarino ir 4
šaukštais miltų. Šia mase aptepamos bandutės. Bandutės paliekamos
15 minučių pastovėti.

Kepama apie 15 minučių 180 C laipsnių temperatūroje.
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Varškės rageliai su džemu

Ingredientai:
varškės 200 g
pieno 100 ml
cukraus 50 g
kiaušinis 1
druska
vanilinis cukrus
miltų 250-300 g
sausų mielių 1 šaukštelis
džemo 200 g
margarino VILNIUS kepiniams 1 šaukštas

Paruošimas:
Pienas sumaišomas su cukrumi, druska, vaniliniu cukrumi ir varške.
Baltymai atskiriami nuo trynių ir išplakami. Jie įmaišomi į varškės masę,
o tryniai bus aptepimui. Miltai sumaišomi su mielėmis ir įmaišomi į
varškės masę. Kai tešla atlimpa nuo kraštų pilamas ištirpintas
margarinas ir minkoma į kamuolį. Tešla uždengiama ir paliekama
padvigubėti šiltoje vietoje.

Pakilusi tešla padalinama į tris dalis, kurių kiekviena iškočiojama į
apskritimą. Kiekvienas apskritimas dar padalinamas į trikampius. Ant
kiekvieno trikampio platesniojo krašto dedama džemo ir susukama link
kampo. O tada galai sujungiami. Rageliai dedami į kepimo formą
išteptą margarinu ir aptepami kiaušinio plakiniu.

Kepama 220 C laipsnių temperatūroje apie 15 minučių.
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Olandiškos spurgos

Ingredientai:
didelių obuolių 3
miltų 150 g
cukraus pudros 2 šaukštų
kepimo miltelių 1 šaukštelio
malto cinamono 0,5 šaukštelio
druskos 0,5 šaukštelio
pieno 250 ml
kiaušinio 1
Margarino VILNIUS kepiniams, kepimui

Paruošimas:
Sumaišykite miltus, cukraus pudrą, kepimo miltelius, cinamoną ir
druską.

Kitame dubenyje suplakite kiaušinius ir supilkite į pieną.

Į pieną suberiame sausus, jau sumaišytus ingredientus. Tešlą maišome,
kol nebelieka gumuliukų. Tešlą turi gautis skysta.

Obuolius nulupame ir išskaptuojame šerdį t.y. sėklalizdžius. Tai
padariau naudodama specialų prietaisą.

O buolius supjausčiau griežinėliais.

Obuolių griežinėlius pamirkiau tešloje ir kepiau keptuvėje ant įkaitinto
margarino. Margarino turi būti daug, jis turi apsemti bent jau pusę
obuolio.
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Bandelės su razinomis ir riešutais

Ingredientai:
Tešlai:
cukraus 7 g
mielių 2 g
miltų 300 g
kiaušiniai 2 vnt.
pieno 0,5 stiklinės
margarino VILNIUS kepiniams 7 g
migdolų 5 g
razinų 5 g
riešutų 5 g
kiaušinių tryniai 2 vnt.
Pabarstymui:
kepimo miltelių 1 a.š.
miltų 100 g
margarino VILNIUS kepiniams 50 g
cukraus 4 šaukštai

Paruošimas:
Mieles ištirpiname su šiltu pienu, cukrumi ir šiek tiek miltų. Paliekame
pakilti.

Išplakame kiaušinius su cukrumi, dedame margariną ir miltus,
išmaišome. Sudedame mieles, gerai išminkome ir dar paliekame
pavigubėti.

Riešutus susismulkiname ir beriame į tešlą, taip pat sudedame razinas,
Tešlą išminkome ir formuojame bandeles. Jas dedame į kepimo formą
pateptą margarinu. Aptepame kiaušinio tryniu.

Pabarstukai gaunami sumaišius kepimo miltelius, miltus, cukrų ir
margariną. Gauta masė petrinama tarp piršų ir jais apibarstome
bandeles.

Bandeles kepame 200 ° C temperatųroje apie 30 - 40 minučių.
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Česnakinės bandelės

Ingredientai:
Tešlai:
kvietinių miltų 400 g
cukraus pudros 10 g
druskos 1,5 šaukštelio
sausaų mielių 4 g
pieno 260 g
margarino VILNIAUS kepiniams 30 g
Aptepimui:
kiaušinis 1 vnt.
pieno 1 šaukštas
Užpilui:
margarino VILNIAUS kepiniams 60 g
česnako 6 skiltelės
džiovintų arba šviežių petražolių 2 a.š

Paruošimas:
Visus tešlai skirtu ingredientus sumaišykite su plakikliu arba rankiniu
būdų. Tešlą palikite padvidubėti valandai su puse ar ilgiau.

Tešlą padalinkite į 12 dalių (dalinkite pagal savo nuožiūrą, priklausomai
kokio dydžio norite). Kiekvieną gabaliuką suformuokite į bandelę, jas
dėkite ant kepimo formos ir palikite vėl pakilti 30 minučių.
Sumaišykite užpilo sudedamąsias dalis.

Bandeles aptepkite kiaušinio ir pieno plakiniu, aštriu peiliu įpjaukite
keliose vietose ir į padarytas duobeles įdėkite įdaro.

Kepkite 180 º C temperatūroje apie 15 minučių. Patiekite šiltas.
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Bandelės su razinomis

Ingredientai:
kvietinių miltų 150 g
rupių miltų 150 g
kiaušinio trynys 1 vnt.
kiaušinis 1 vnt.
pieno 125 ml
cukraus 100 g
margarino VILNIUS kepiniams 3 šaukštai
mielių 10 g
razinų 50 g
druskos Žiupsnelis
Natūralus jogurtas

Paruošimas:
Mieles ištirpiname šiltame piene kartu su šiek tiek cukraus ir miltų.
Paliekame pakilti.

Miltus persijojame ir sumaišome su druska. Padarome duobutę, į kurią
mušame kiaušinį ir dar trynį, beriame cukrų ir išmaišome, taip pat
supilame mielių mišinį. Minkome tešlą. Dedame ištirpintą margariną ir
vėl maišome, kol jis susigers į tešlą. Apibarstome miltais, uždengiame
politieleno plėvele ir paliekame padvigubėti.

Tešlą perminkome ir sumaišome su išmirkintomis ir nusausintomis
razinomis. Tada vėl paliekame padvigubėti.

Kai tešla buvo kildinta du kartu, ją daliname į dalis, dalių skaičius
priklauso nuo norimo bandelių dydžio. Formuojame bandeles ir jas
dedame į kepimo formą. Dar paliekame pakilti 10 minučių.

Bandeles aptepame natūraliu jogurtu, apibarstome su šiek tiek cukraus
ir kepame 30 minučių 180 C laipsnių temperatūroje.
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Dvigubos bandelės

Ingredientai:
Pirmajai tešlai:
pieno 85 ml
mielių 20 g
kiaušinis 1 vnt.
miltų 360 g
Antrajai tešlai:
cukraus 100 g
druskos 1 šaukštelis
kiaušiniai 4 vnt.
miltų 200 g
margarino VILNIUS kepiniams 170 g

Paruošimas:
Mieles ištirpinkite šiltame piene. Pridėkite kiaušinius ir 180 g miltų.
Tešlą gerai minkykite apie 4 - 5 minutes ir apibarstykite likusiais 180 g
miltų. Uždenkite ir palikite kilti 40 minučių. Dalis miltų susigers, tada
suminkykite su likusiais miltais tešlą.

Gaminkite antrąją dalį. Iš visų ingredientų suminkykite elastingą tešlą.
Pastaba: margarinas turėtų būti įmaišytas paskutinis. Tešlą palikite 2
valandoms šiltoje vietoje.

Abi tešlas padaliname į lygias dalis. Iš pirmosios formuojame bandelę,
o antrąją iškočiojame į juostelę ir ja apvyniojame pirmąją bandelę. Taip
padarytas bandeles dedame į kepimo formą, aptepame natūraliu
jogurtu ar pienu.

Kepkite orkaitėje 180 C temperatūroje 20 - 30 minučių.
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Bandelės su obuoliais

Ingredientai:
Tešlai:
miltų 200 g
mielių 7 g
pieno 125 ml
druskos 1 žiupsnelis
cukrus 2 šaukštai
Įdarui:
vidutinio dydžio obuoliai 3 vnt.
gvazdikėlių 1 žiupsnelis
cinamono 1 šaukštelis
cukraus 1 šaukštas
margarino VILNIUS kepiniams 20 g

Paruošimas:
Ištirpinkite mieles su 1 šaukštu cukraus, dalimi šilto pieno. Leiskite
pastovėti 10-15 minučių. Gerai išmaišykite.

Miltus sumaišykite su druska ir likusiu cukrumi, supilkite likusį pieną,
sudėkite paruošta mieles ir išminkykite tešlą. Tešlą uždenkite drėgnu
audeklu ir palikite 1 valandai šiltoje vietoje.

Obuolius supjaustome kubeliais, sumaišome su prieskoniais ir ištirpintu
margarinu. Įdarą paliekame 5 minutėms.

Beliko suformuoti bandeles ir į vidų įdėti įdaro.

Kepiau 200 laipsnių orkaitėje 25 minutes.
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Bandelės su varške

Ingredientai:
Tešlai:
kiaušiniai 2 vnt.
pieno 0,5 litro
mielių 50 g
margarino VILNIUS kepiniams 150 g
cukraus 1 v.š.
miltų 1 kg
Įdarui:
varškės 250 g
kiaušinis 1 vnt.
cukraus 1 šaukštas
razinų 1 šaukštas

Paruošimas:
Kiaušinius išplakame su cukrumi, kol gausis putos. Supilame pieną,
mieles, ištirpintą margariną, suberiame miltus ir gerai išminkome.
Tešlą paliekame 1 valandai.

Po to tešlą dar kartą paminkome. Suformuojame nedidelius paplotėlius
ir 2-3 pirštais paspaudžiame kiekvieno paplotėlio viduje po įdubimą.

Į kiekvieną paplotėlio įdubimą įdedame varškės įdaro.

Įdaras:

varškę sumaišome su išplaktu kiaušiniu, cukrumi ir razinomis.

Bandeles kepame 180-200 C orkaitėje apie 15 minučių.
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Mielinės bandelės "Minkštutės"

Ingredientai:
pieno 1 l
šviežių mielių 1 pakelis
druskos 1 šaukštelis
cukraus 1,25 stiklinė
kepimo miltelių 1 pakelis
vanilinio cukraus 1 pakelis
margarino VILNIUS kepiniams 250 g
taukų 60 - 70 g
miltų 1,5 - 2 kg
Augalinis aliejus

Paruošimas:
Margariną ir taukus ištirpiname, supilame pieną ir išmaišome.
Suberiame druską, cukrų, kepimo miltelius, vanilinį cukrų, mieles,
įmušame kiaušinius, įpilame aliejaus ir viską gerai sumaišome, maišyti
reikėtų gan ilgai, apie 20 minučių.

Suberiame miltus ir išminkome, paliekame 10 - 15 minučių pastovėti,
tada perminkome, apibarstome miltais ir paliekame kilti 1 valandą.

Formuojame bandeles, dedame ė kepimo indą, galima apibarstyti
norimais priedais ir paliekame dar pakilti. Aptepame kiaušinio plakiniu.

Kepame 180 C laipsnių temperatūroje apie 15 - 20 minučių.
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Batonas su sūriu

Ingredientai:
mielių 5 g
cukraus 30 g
margarino VILNIUS kepiniams 20 g
kedro riešutų 30 g
kvietinių miltų 500 g
šaukštelio druskos 0,5 šaukštelio
sūrio 120 g

Paruošimas:
Sumaišykite visus sausus ingredientus - tai yra mieles, miltus, druską ir
cukrų. Viduryje padarykite duobutę, į kurią supilkite ištirpintą
margariną ir pamažu pilkite vandens, minkykite tešlą, Ji turi nelipti prie
rankų. Aptepkite aliejumi ir palikite kilti apie 60 minučių

Padvigubėjusią tešlą gerai perminkome ir iškočiojame. Sūrį
susitarkuojame stambia tarka. Dalį sūrio paliekame apibarstimui, o kitą
dedame ant iškočiotos tešlos. Tešlą susukame į ritinį, kurį apibarstome
sūriu ir kedro riešutais.

Kepkite orkaitėje įkaitintoje iki 180 laipsnių apie 30 - 45 minutes.
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Saldi bulka iš dalių

Ingredientai:
Tešlai:
miltų 450 g
šviežių mielių 20 g
druskos 1 šaukštelis
cukraus 2 šaukštai
Vanilės
vandens 150 g
pieno 100 g
kiaušinių 1,5 vnt
Įdarui:
miltų 2 šaukštai
margarino VILNIUS kepiniams 130 g
cukraus 60 g
Apibarstimui:
aliejaus 20 g
cukraus 1 šaukštas
miltų 2 šaukštai
kiaušinio 0,5 vnt

Paruošimas:
Mieles ištirpinti su šiltu vandeniu. Sumaišyti su druska, cukrumi, vanile,
kiaušiniais ir, palaipsniui beriant, sijotais miltais. Tešlą minkyti, kol
gausite minkštą, šiek tiek lipnią tešlą. Palikti kilti 4 - 5 valandas
pastovėti, tris kartus perminkant.

Ištirpinkite margariną, bet palikite pravėsti. Padalinkite į dvi lygias dalis.
Tešlą taip pat padalinkite į dvi dalis. Abi dalis iškočiokite ir apipilkite
margarinu ir apibarstykite cukrumi bei miltais. Sulenkite pusiau ir
supjaustykite į gabaliukus. Juos sudėkite vieną šalia kito į kepimo
formą išteptą margarinu.

Sumaišykite aliejų, cukrų ir miltus, turi gautis trupinukai, kuriais
apibarstykie kiaušiniu išteptą tešlą. Kepkite 15 minučių, įkaitintoje
orkaitėje.
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Bulka pasaga

Ingredientai:
miltų 2,5 stiklinės
sausų mielių 1 valgomasis šaukštas
pieno 0,5 stiklinės
cukraus 4 šaukštai
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
Druska
kiaušinių tryniai 3 vnt
Cukruoti vaisiai, razinos, žievelės ar kita

Paruošimas:
Mielės išmaišomos su šiltu pienu. Dedama šaukštas cukraus ir 2
šaukštai miltų, išmaišoma ir paliekama pastovėti 15 minučių.

Sudedama likęs cukrus, ištirpintas margarinas, druska bei vaisiai,
razinos ar žievelės. Viskas gerai išmaišoma ir sudedama palaipsniui
išsijoti miltai. Minkoma tešla, jei limpa prie rankų, jas išsitepkite
aliejumi. Tešla paliekama padvigubėti apie 1 valandą laiko.

Formuojama norimo dydžio bulka, aptepama kiaušinio plakiniu ir
apibarstoma cukrumi.

Kepkite įkaitintoje orkaitėje iki ko taps auksinės rudos spalvos.
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Bandelės su pudingo ir razinų įdaru

Ingredientai:
Tešlai:
miltų 600 g
sausų mielių 1 valgomasis šaukštas
cukraus 100 g
kiaušinis 1 vnt
pieno 150 g
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
vanilinio cukraus 1 pakelis
Įdarui:
vanilės pudingo 2 pakeliai
pieno 800 g
cukraus 150 g
razinų 200 g
Tepimui:
kiaušinis 1 vnt
cukraus 2-3 šaukštai

Paruošimas:
Mielės ištirpinamos šiltame piene. Pridedama kiaušinis, cukrus,
ištirpintas margarinas, vanilinis cukrus ir viskas gerai išmaišoma.
Palaipsniui beriami išsijoti miltai ir minkoma tešla. Ją paliekame
padvigubėti 2 valandoms.

Pudingo miltelius sumaišome su pienu bei cukrumi ir šiek tiek
pakaitiname, kol masė sutirštėja.

Razinas išmirkome verdančiame vandenyje, nusausiname ir
apvoliojame miltuose.

Tešlą iškočiojame aptepame pudingu, apibarstome razinomis,
susukame į ritinį ir supjaustome gabaliukais. Dedame į kepimo formą
išteptą riebalais. Bandeles aptepame kiaušinio plakiniu ir apibarstome
cukrumi.

Kepame 200 C laipsnių temperatūroje apie 20 minučių. Skanaus.
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Baronkos

Ingredientai:
miltų 550 g
sausų mielių 8 g
druskos 1 šaukštelis
margarino VILNIUS kepiniams 70 g
cukraus 0,5 šaukštai
kiaušiniai 2 vnt
sezamo sėklų ir aguonų 20 g
aliejaus 100 ml
pieno 1 stiklinė

Paruošimas:
Mielės ištirpinamos su šiltu pienu, sumaišoma su cukrumi ir šiek tiek
miltų. Paliekama pastovėti, o tada dedama druskos, margarino ir
likusius miltus. Gerai suminkoma tešlą, kuri turi būti minkšta.
Paliekama pakilti 30 minučių kambario temperatūroje.

Tešla dalinama į gabaliukus, kurie iškočiojami į juostas. Juostos
susukamos ir sujungiamos, padarant ratą. Taip padarytas baronkas
paliekame dar 30 minučių, kepimo formoje išteptoje riebalais.

Baronkos aptepamos kiaušinio plakiniu ir apibarstoma norimais
priedais, mano atveju sezamais ir aguonomis.

Kepama 20 - 25 minutes orkaitėje, įkaitintoje iki 180 C laipsnių
temperatūros.
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Bandelės laiveliai

Ingredientai:
Tešlai:
miltų 0,5 kg
mielių 30 g
šilto pieno 0,25 l
margarino VILNIUS kepiniams 60 g
kiaušinis 1 vnt
Įdarui:
česnako galva 1
margarino VILNIUS kepiniams 75 g
varškės 200 g
sūrio 200 g
kiaušinis 1 vnt
miltų 1 valgomasis šaukštas
druskos 0,5 arbatinio šaukštelio
smulkintų žalumynų 1 sauja

Paruošimas:
Mielės ištirpinkite su šiltu pienu ir 3 šaukštais cukraus. Paliekame
pastovėti. Išplakite kiaušinius, tirpintu margarinu ir druska. Supilkite
mieles ir išmaišykite. Suberkite išsijotus miltus ir minkykite tešlą. Ją
palikite uždengtą drėgnu rankšluosčiu kilti.

Česnakus susmulkinkite ir pakepinkite ant margarino. Sumaišyti varškę
su kiaušiniu, sūriu ir likusiu margarinu, druska bei miltais. Taip pat
supilkite česnakus.

Tešlą iškočiokite, supjaustykite ir ant kiekvieno gabaliuko dėkite įdaro,
suvyniokite ir apibarstykite žolelėmis.

Kepkite 200 C laipsnių temperatūroje iki auksinės rudos spalvos.
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Bandelės "Rageliai"

Ingredientai:
Tešlai:
pieno 200 g
kiaušiniai 3 vnt
cukrus 200 g
margarino VILNIUS kepiniams 150 g
sausų mielių 10 g
miltų 450 - 500 g
Įdarui:
Riešutai, obuoliai, aguonos ir cukrus

Paruošimas:
Mielės ištirpinamos su šiltu pienu bei šaukštu cukraus, 150 g miltų.
Šiek tiek paliekame pastovėti ir tada minkydami mušame kiaušinius,
ištirpintą margariną, galiausiai 300 - 350 miltų. Gerai išminkoma tešla
paliekama padvigubėti, tuo tarpu darome įdarą.

Riešutai susmulkinami arba sumalami, sumaišomi su cukrumi ir
aguonomis.

Obuoliai išverdami ir supjaustomi kubeliais, sumaišomi su cukrumi.

Tešla iškočiojama ir padalinama į norimo dydžio gabaliukus. Į kiekvieno
gabaliuko vidurį dedama įdaro ir suvyniojama, kraštai turi būti gerai
suspausti, kad neišbėgtų įdaras.

Kepama 20 - 25 minutes orkaitėje, įkaitintoje iki 180 C laipsnių
temperatūros.
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Spurgos su varške ir bananais

Ingredientai:
Tešlai:
pieno 300 g
sausų mielių 1 pakelis
cukraus 3 šaukštai
margarino VILNIUS kepiniams 50 g
kiaušinis 1 vnt
šaukštelis druskos 1 šaukštelis
miltų 500 g
aliejaus kepimui 1 l
Pirmajam įdarui:
varškės 150 g
kiaušinio trynys 1 vnt
Krapai
Druska
Antrajam įdarui:
Bananai
Cinamonas

Paruošimas:
Iš tešlai skirtų ingredientų pasidarome minkštą, nelipnią tešlą, kurią
paliekame padvigubėti.

Tešlą padaliname į keletą didesnių gabalų, kuriuos iškočiojame į ritinį ir
supjaustome į mažesnius gabaliukus. Iš dviejų gabaliukų
daromespurgą taip: pirmiausia padarome iš pirmojo gabaliuko
apskritimą, į jo centrą dedame įdaro ir dedame iškočiotą kitą
apskritimą. Stiklinės pagalba išspaudžiame spurgą. Taip darome su
visais gabaliukais.

Pagamintas spurgas kepame aliejuje iš abiejų pusių iki auksinės rudos
spalvos. Iškepusias dedame ant vienkartinio rankšluostuko, sugerti
aliejaus perteklių.

Apibarstome cukraus pudra. Skanaus.
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Cinamoninės bandelės su riešutais ir razinomis

Ingredientai:
Tešlai:
kiaušinis 1 vnt
vandens 1,25 stiklinės
kvietinių miltų 4,25 stiklinės
cukraus 0,5 stiklinės
druskos 2 šaukšteliai
pieno miltelių 2 šaukštai
augalinio aliejaus 5 šaukštai
mielių 2,5 šaukštelio
Įdarui:
margarino VILNIUS kepiniams 0,5 stiklinės
cukraus 0,5 stiklinės
cinamono 3 šaukštai
riešutų 0,3 stiklinės
razinų 0,3 stiklinės
Pabarstymui:
cukraus 0,7
pieno 0,25
margarino VILNIUS kepiniams 1
vanilinio cukraus 1

Paruošimas:
Iš tešlai skirtų ingredientų suminkome tešlą, kurią paliekame
padvigubėti.

Tirpintą margariną sumaišome su razinomis, riešutais ir cinamonu. Šį
įdarą pilame ant iškočiotos tešlos ir susukame į ritinį. Jį supjaustome
gabaliukais, kuriuos dedame į kepimo formą išteptą margarinu.
Paliekame vėl padvigubėti.

Kepame orkaitėje iki 180 ° C laipsnių apie 25 - 30 minučių. Iškepusias
bandeles aptepame tirpinto margarino, pieno ir cukraus mišiniu. Dar
šauname į orkaitę 5 minutėms.
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Bulka Saulė su abrikosais

Ingredientai:
kvietinių miltų 250 g
margarino VILNIUS kepiniams 50 g
mielių 0,5 pakelio
abrikosų uogienės 2 šaukštai
džiovintų abrikosų 100 g
šilto pieno 0,5 stiklinės
cukraus 1 šaukštas
druskos 1 žiupsnelis
saulėgrąžos

Paruošimas:
Labai svarbu gerai išmaišyti, nepagailėkit laiko. Pradėkite nuo
margarino. Jį ištirpinkite. Mieles sumaišykite su šiltu pienu ir cukrumi.
Kai šiek tiek pastovi, sumaišykite su margarinu, berkite druskos, pilkit
uogienę ir išmaišykit. Suberkite miltus ir džiovintus abrikosus. Gerai
minkykite. Tešlą padalinkite į 6 dalis ir jas suminkykite į kamuolius ir
dėkite į kepimo formą, išteptą aliejumi. Apibarstykite saulėgrąžomis.

Palikite dar pakilti. Ir kepkite 190 C laipsnių temperatūroje 30 minučių,
kol gražiai paruduoja.
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Česnakinės bandelės su petražolėmis

Ingredientai:
Tešlai:
šviežių mielių 15 g
pieno 225 ml
cukraus pudros 2 šaukšteliai
druskos 2 šaukšteliai
kvietinių miltų 450 g
margarino VILNIUS kepiniams 30 g
kiaušinis 1 vnt.
Įdarui:
margarino VILNIUS kepiniams 55 g
česnako 4--6 skiltelės
šviežių arba džiovintų petražolių lapų 2 šaukštai

Paruošimas:
Iš pradžių pasidarome įdarą. Susismulkinam česnaką bei petražoles ir
gerai sumaišome su margarinu.

Mieles sumaišome su cukrumi ir 2 šaukštais šilto pieno ir šiek tiek miltų.
Išmaišome ir paliekame keliolikai minučių.

Miltus ir druską sumaišome tarpusavyje ir kapojame kartu su
margarinu. Padarome duobutę centre ir į ją pilame mielių mišinį,
mušame kiaušinius ir likusį pieną. Tešlą minkome apie 10 minučių, ji
turi nelipti prie rankų, o jei yra per biri, pripilti pieno. Išminkytą tešlą
dedame šiltai padvigubėti.

Tešlą iškočiojame maždaug 30 x 80 cm dydžio ir aptepame įdaru. Tada
supjaustome juotelėmis. Ir formuojame norimo dydžio, formos ar
išvaizdos bandeles. Bandeles aptepti tirpintu margarinu ir apibarstyti
džiūvėsiais ar manų kruopomis. Dar paliekame pakilti apie 20 - 30
minučių.

Kepame 190 C laipsnių orkaitėje apie 15 - 20 minučių. Galima tiekti
šiltas ir šaltas.
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Mieliniai vainikėliai - riestainiai

Ingredientai:
Miltų 500 g
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
Kiaušinių 1 vnt
Druskos žiupsnelio
Pieno 250 ml
Šviežių mielių 25 g
Cukraus 3 v.š.
Kiaušinio trynio aptepimui (aš aptepiau pienu) 1 vnt

Paruošimas:
Miltus persijojau į gilų dubenį, įbėriau žiupsnelį druskos.
Margariną ištiprinau.
Į praaušusį tirpintą margariną supyliau plaktą kiaušinį.
Išmaišiau ir masę supyiau į dubenį su miltais.
Pašildytame piene ištirpinau mieles ir cukrų, viską supyliau į dubenį su
miltais.
Užminkiau tešlą.
Tešla turi būti vientisa, elastinga ir nelipni.
Dubenį uždengiau ir padėjau šiltai, kad tešla pakiltų - tūris padvigubėtų.
Pakilusią tešlą lengvai perminkiau ir padalinau į 10 vienodo dydžio
gabaliukų.
Kiekvieną gabaliuką padalinau dar į dvi dalis.
Iš kiekvieno tešlos gabaliuko rankomis iškočiojau vienodo storio ir
maždaug 30 cm. ilgio volelius.
Ėmiau po 2 volelius ir gražiai susukau .
Iš susuktos pynutės suformavau apvalius vainikėlius - riestainius, galus
užsukau, kad kepdami neiširtų.
Dėjau į kepimo popieriumi išklotas skardas.
Leidau pakilti (10 min.).
Kiekvieną riestainį aptepiau pienu ir apibarsčiau cukrumi.
Kepiau 200 laipsnių orkaitėje 25 minutes, kol gražiai pagelto.
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BUCHTELN (mielinės bandelės su džemu)

Ingredientai:
Tešlai:
Miltų 250 g
Šviežių mielių 7 g
Pieno 125 ml
Cukraus 30 g
Margarino VILNIUS kepiniams 40 g
Kiaušinių 1 vnt
Druskos žiupsnelio
Aptepimui:
Margarino VILNIUS kepiniams (išlydyto) 20 g
Įdarui:
Mėgstamo džemo

Paruošimas:
Pieną pašildyti, į jį dėti mieles ir gerai išmaišyti, kad jos ištirptų. Suberti
cukrų ir dar kartą išmaišyti. Išplakti kiaušinį ir po truputį maišant supilti
į pieno, cukraus ir mielių mišinį. Tuomet suberti miltus, sudėti
margariną ir užminkyti elastingą tešlą. Tešla gaunasi minkštoka, bet
jokiu būdu nedėkite daugiau miltų! Tešlą minkyti apie 10 min.,
uždengti rankšluostuku ir palikti, kol pakils dvigubai.
Pakilusią tešlą išsiimti ant lengvai miltuoto stalo, atsargiai suformuoti
iš tešlos „dešrą" ir ją supjaustyti vienodo dydžio gabaliukais. Kiekvieną
gabaliuką lengvai perminkyti ir ištampyti į paplotėlį. Į paplotėlio vidurį
dėti šaukštą džemo ir suformuoti bandelę. Kiekvieną bandelę atsargiai
apvolioti skystame lydytame svieste ar margarine ir dėti į kepimo indą
„siūlėmis" į apačią, paliekant tarp bandelių nedidelius tarpelius.
Bandeles uždengti rankšluostuku ir palikti pastovėti 30 min. Tuomet
dėti į įkaitintą iki 180° temperatūros orkaitę ir kepti 20-25 min.
Iškepusias bandeles apibarstyti cukraus pudra. Bandelės gaunasi labai
purios ir su stikline pieno ar puodeliu arbatos tiks bet kuriam smaližiui.
Namuose, darbe, mokykloje :)
Skanaus!

Recepto istorija:
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Mamos bandelės

Ingredientai:
Mielių 0,5 pak. (apie 50 g)
Cukraus 1 stiklinė
Margarino VILNIUS kepiniams 0,5 pak.
Pieno 0,5 l
Miltų dėti tiek, kad tešla nebūtų nei per skysta, nei per kieta - minkoma

Paruošimas:
Mieles sutrinti, pabarstyti cukrum, užpilt (kad apsemtų) šiltu vandeniu
ir uždengti rankšluostėliu, kad pakiltų. Pašildyti pieną (jis neturi būti
per karštas, tik šiltas), į jį supilti cukrų, įdėti margariną ir maišyti kol
ištirps. Tada pilti miltus, supilti mieles ir palikti kol pakils. Dar galima
įdėti vanilinio cukraus ir vieno kiaušinio trynį. 

P.S. Įdaras gali būti įvairus, nuotraukoje pavaizduotos bandelės su
obuoliais,cinamonu, aguonomis.

Recepto istorija:
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Rageliai su cinamonu

Ingredientai:
Druskos 1 žiupsnelio
Margarino VILNIUS kepiniams 140 g
Cukraus 150 g
Pieno 300 ml
Miltų 600 g
Mielių 25 g
Cinamono pagal skonį

Paruošimas:
1. Į pašildytą pieną sudėti mieles, cukrų (100 g) ir palikti keletui
minučių. Po to suberti miltus, druską ir gerai išminkyti tešlą. Baigiant
minkyti tešlą, supilti ištirpintą margariną VILNIUS kepiniams (100 g).
2. Užminkytą tešlą pastatyti 30-50 min. šiltoje patalpoje, kad tešla
pakiltų.
3.Paruoštą tešlą iškočioti 5-6 mm storio sluoksniu, paviršių patepti
margarinu VILNIUS kepiniams, pabarstyti cukrumi, sumaišytu su
cinamonu, ir tešlą supjaustyti juostelėmis ir tada suvynioti juosteles į
ragelius arba galima daryti kaip vyniotinį ir tada supjaustyti kaip
bandeles.
Kepti 20 - 25 min. 230-240 laipsnių temperatūroje.

Recepto istorija:
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Bandelės į mokyklą

Ingredientai:
Mielinei tešlai:
Miltų 600 g
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
Pieno 400 g
Cukraus 100 g
Kiaušinių 2 vnt
Druskos 2 a.š.
Vanilinio cukraus 1 a.š.
Mielių sausų 11 g
Bandelių įdarui:
Margarino VILNIUS kepiniams 50 g
Cukraus 50 g
Cinamono 2 a.š.
Razinų 50 g
Uogienės 4 v.š.
Krakmolo 1 a.š.
Šokolado pabarstai 1 v.š.

Paruošimas:
Pieną pašildyti iki 35 laipsnių (įkišus pirštą nekaršta) į jį dėti mieles,
šaukštelį cukraus ir gerai išmaišyti, kad jos ištirptų. Palikti trumpam,
kad pakiltų. Išplakti kiaušinį su likusiu cukrumi, vaniliniu cukrumi ir
druska.Po truputį maišant supilti į pieno, cukraus ir mielių mišinį. Įsijoti
miltus, išmaišyti, sudėti ištirpintą ir pravėsusį margariną ir užminkyti
tešlą. Tešlą minkyti, kol ji pasidaro elastinga ir nelimpa prie rankų.
Įjungti orkaitę iki 50 laipsnių padalos, pašildyti ir dėti kildinti tešlą.
Kildinam, kol tešlos pasidaro 2- 2,5 karto daugiau. Pakilusią tešlą dėti
ant stalo, suformuoti apvalius rutuliukus ir formuoti įvairių formų
bandeles.
Gabaliukusir lengvai iškočioti į pailgą paplotėlį, patepti išlydytu
margarinu ir apibarstyti cukrumi su cinamonu ir dar išdėlioti razinų.
Paplotėlius susukti į ragelius , o peiliuko pagalba bandelėms galima
suteikti įvairesnę formą Į kitų paplotėlių vidurį dėti šaukštą uogienės
sumaišytos su šaukšteliu krakmolo( kad neišbėgtų uogienė) ir
suformuoti bandelę.
Bandeles dėti į skardas ir palikti pastovėti 30 min. Pakilusias bandeles
aptepti kiaušinio plakiniu ir dėti į įkaitintą iki 200° temperatūros orkaitę
ir kepti 20-25 min.
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Švediškos bandelės SEMLA

Ingredientai:
Tešlai:
Kvietinių miltų 430 g
Pieno 250 ml
Druskos žiupsnelio
Margarino VILNIUS kepiniams 75 g
Šviežių mielių 25 g
Cukraus 3 v.š.
Kiaušinių 1 vnt
Įdarui:
Marcipaninės masės (aš naudojau aviečių uogienę) 200 g
35% riebumo grietinėlės 500 ml
Cukraus pudros apibarstymui
1 kiaušinio trynio aptepimui

Paruošimas:
Į dubenį persijojau miltus.
Pieną pašildžiau, kad įmerkus pirštą jaustųsi šiluma, bet ne karštis.
Subėriau cukrų ir įtrupinau mieles.
Išmaišiau ir masę supyliau į miltus.
Kitame inde ištirpinau margariną. Truputį praaušinau ir įmušiau
kiaušinį.
Paplakiau, kol pasidarė vientisa masė.
Ir ją supyliau į dubenį su miltais.
Viską maišiau mediniu šaukštu, kol maišėsi.
Toliau minkiau rankomis tol, kol tešla nebelipo ir tapo vientisa. Jei
nesiminko, dar įsijokite miltų, kad pradėtų minkytis, tik nepadauginkite
- tešla bus sausa, sunkiai kils.
Viskas. Išminkytą tešlą uždengiau dubenyje ir padėjau šiltai, kad
pakiltų dvigubai (man tai užtruko 2 val.).
Pakilusią vėl lengvai perminkiau ir padalinau į 15 maždaug vienodo
dydžio gabalėlių.
Rankomis suformavau apvalias bandeles ir sudėjau kepimo popierium
iškloton skardon, palikdama tarpus (bandelės pakils).
Apdengiau ir padėjau šiltai pusvalandžiui, kad vėl pakiltų.
Pakilusias aptepiau išplaktu kiaušinio tryniu ir kepiau 210 laipsnių
orkaitėje 10 minučių.
Iškepusias atvėsinau.
Kiekvieną perpjoviau pusiau, truputį išgremžiau apatinės dalies vidų ir
pridėjau aviečių uogienės.
Grietinėlę išplakiau iki standumo (standiklio nedėjau, nes... neturėjau)
ir konditeriniu švirkštu užpurškiau ant kiekvienos bandelės apatinės
dalies.
Uždėjau "kepurėles" ir apibarsčiau cukraus pudra.
Skanaus
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Česnakinės bandelės

Ingredientai:
Ingredientai tešlai:
Margarino VILNIUS kepiniams 30 g
Pieno 250 ml
Druskos ½ a.š
Cukraus 20 g
Sausų mielių 4 g
Miltų 400 g
Ingredientai aptepimui:
Kiaušinių 1 vnt
Pieno 250 ml
Ingredientai įdarui:
Margarino VILNIUS kepiniams 60 g
Česnako 8 skiltelės
Provanso žolelių prieskonių žiupsnelio

Paruošimas:
1. Pieną įpilame į karščiui atsparų indą, įdedame margarino, cukraus,
druskos. Pakaitinam, kol ištirps sviestas. Ataušiname.
2. Sausas mieles sumaišome su miltais ir po truputį beriame į tešlą.
Sumaišius paliekame apie 1 val., kad tešla pakiltų.
3. Tešlą padalijame į 10 dalių, suformuojame rutuliukus, įspaudžiame
per vidurį, išdėliojame ant kepimo popieriumi išklotos skardos ir vėl
paliekame kilti apie 30 min.
4. Įdarui česnaką smulkiai supjaustome ir su provanso žolelėmis
įdedame į kambario temperatūros, minkštą margariną, gerai
išmaišome.
5. Kai bandelės truputį iškyla, kiekvieną iš jų įpjauname peiliu,
aptepame kiaušinio ir pieno plakiniu ir įspaudžiame dalį įdaro.
6. Kepame iki 180° įkaitintoje orkaitėje apie 20 min., kol gražiai pagels.

Skanaus! :)))



Desertai Bandelės

Naminė bulka

Ingredientai:
Mielių 50 g
Šilto pieno 400 ml
Cukraus 1 v.š
Margarino VILNIUS kepiniams 200 g
Druskos 1 žiupsnelio
Kiaušinių 3 vnt

Paruošimas:
Mieles sutriname su cukrumi, pilame pieną. Viską permaišome ir
supilame persijotus miltus. Šią masę statome 1-ai valandai, kad viskas
suaktyvėtų (gaunasi kaip ir raugas).
Tuomet į šią masę įmaišome: 3 kiaušinius, ~ 1 st. cukraus, žiupsnelį
druskos, 6 st. miltų (gali prireikti ir daugiau).
Užminkome tešlą ir tuomet ant jos supilame ištirpintą ir pravėsusį
margariną (250 g.). Viską gerai minkome 20 minučių ir tuomet gautą
tešlą vėl atidedame kilimui 1,5-2 valandoms.
Pakilusią tešlą išimame iš dubens, padarome norimos formos kepaliuką
ir dedame į kepimo indą. Vėl paliekame kilti 1,5-2 valandoms.
Pakilusią tešlą aptepame kiaušinio ir pieno plakiniu.
Kepame 200 C temperatūroje apie 1 valandą.

Skanaus!!!



Desertai Bandelės

Bandelės su marcipanais ir abrikosų gabaliukais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Pieno 250 g
Grietinės 50 g
Miltų 500 g
Aliejaus 50 g
Cukraus 1 valg. šaukšt.
Druskos 1 arbat. šaukštel.
Kiaušinių 2 vnt.
Mielių 7 g
Marcipaninės masės 3 valg. šaukšt.
Abrikosų 10 g

Paruošimas:
Margariną Vilnius kepiniams ištirpinkite, miltus išsijokite, į juos
suberkite 7 gramus mielių, cukraus, druskos ir viską gerai išmaišykite.
Po to supilkite pieną, grietinę, aliejų, įmuškite kiaušinius. Viską gerai
išmaišykite ir išminkykite, kad gautųsi elastinga, prie rankų nelimpanti
tešla, jei reikia dar galite pridėti miltų. Gautą tešlą padėkite šiltai 15
min, kol pakils. Po to iš pakilusios tešlos formuokite bandeles su
norimu įdaru, manosios su marcipanine mase ir abrikosų gabaliukais.
Kepkite iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje, apie 20 min. Gavosi labai
skanios, minkštos bandelės. Verta išbandyti. Skanaus!



Desertai Bandelės

Bandelės su cinamonu

Ingredientai:
Miltų 500 g
Šviežių mielių 21 g
Cukraus 1 valg. šaukšt.
Druskos 1 arbat. šaukštel.
Kiaušinių 2 vnt.
Alyvuogių aliejaus 50 ml
Grietinės 50 g
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Pieno 250 ml
Cinamono 1 pagal skonį
Cukraus 1 pagal skonį
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Kiaušinio 1 vnt.

Paruošimas:
Persijokite miltus, užberkite druską. Atskirame indelyje sumaišykite
šviežias mieles su cukrumi. Miltų viduryje padarykite duobutę.
Supilkite šiltą pieną, mielių bei cukraus mišinį, įmuškite kiaušinius ir
išmaišykite. Supilkite aliejų, grietinę ir ištirpintą margariną. Minkykite,
kol tešla taps elastinga. Palikite ją pakilti. Iškočiokite taisyklingus
stačiakampius, juos aptepkite tirpintu margarinu, apibarstykite
cinamono bei cukraus mišiniu. Susukite į virvelę ir supjaustykite
norimo dydžio gabaliukais. Aptepkite plaktu kiaušiniu. Kepkite iki 200
laipsnių orkaitėje apie 20 min. Skanaus!



Desertai Bandelės

Bandelės su lašinukais

Ingredientai:
Miltų 500 g
Šviežių mielių 21 g
Cukraus 1 valg. šaukšt.
Druskos 1 arbat. šaukštel.
Pieno 250 ml
Kiaušinių 2 vnt.
Alyvuogių aliejaus 50 ml
Grietinės 50 g
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Svogūnų 2 galvos
Šoninės 300 g

Paruošimas:
Persijokite miltus, užberkite druską. Atskirame indelyje sumaišykite
šviežias mieles su cukrumi. Miltų viduryje padarykite duobutę.
Supilkite šiltą pieną, mielių bei cukraus mišinį, įmuškite kiaušinius ir
išmaišykite. Supilkite aliejų, grietinę ir ištirpintą margariną. Minkykite,
kol tešla taps elastinga. Palikite ją pakilti. Pasiruoškite įdarą.
Supjaustykite svogūną, šoninę, užbarstykite maltų pipirų ir išmaišykite.
Imkite gabaliuką tešlos, delnų pagalba padarykite paplotėlį, įdėkite
įdaro ir formuokite pailgos formos bandeles. Aptepkite plaktu kiaušiniu.
Kepkite iki 200 laipsnių orkaitėje apie 20 min. Skanaus!



Desertai Bandelės

Itališkos velykų bandelės

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 ml
Miltų 500 g
Grietinės 50 ml
Cukraus 4 valg. šaukšt.
Druskos 0.5 arbat. šaukštel.
Aliejaus 50 ml
Kiaušinių 2 vnt.
Sausų mielių 7 g
Pieno 250 ml
Džiovintų abrikosų 1 sauja
Razinų 1 sauja
Apelsino žievelės 1 vnt.
Citrinos žievelės 1 vnt.
Margučių 4 vnt.

Paruošimas:
Dubenyje sumaišykite išsijotus miltus, sausas mieles, druską ir cukrų.
Truputį pašildykite pieną ir jį supilkite į paruoštus miltus, įmuškite
kiaušinius. Išmaišykite. Į gautą masę supilkite ištirpintą margariną,
aliejų ir grietinę. Gerai išminkykite tešlą, kad neliptų prie rankų.
Prireikus galite įdėti saujelę miltų. Uždengus rankšluosčiu leiskite tešlai
šiltai pastovėti apie pusvalandį. Susmulkinkite džiovintus abrikosus,
juos sumaišykite su razinomis, įtarkuokite citrinos ir apelsino žieveles.
Viską sudėkite į pakilusią tešlą, išminkykite ir formuokite/pinkite
"kasas", kurias susukite į apskritimą ir dėkite į kepimo indą. Į vidurį
įdėkite margutį. Palikite 30 min. pakilti. Pabarstykite bandeles
spalvotais pabarstukais ir dėkite į iki 180 laipsnių įkaitintą orkaitę, apie
30 min. Skanaus!



Desertai Bandelės

Bandelės su vyšniomis ir grietinėlės padažu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 ml
Aliejaus 50 ml
Grietinės 50 ml
Kiaušinių 2 vnt.
Cukraus 4 valg. šaukšt.
Druskos 0.5 arbat. šaukštel.
Sausų mielių 7 g
Pieno 250 ml
Miltų 500 g
Šaldytų vyšnių 200 g
Kukurūzų krakmolo 1 valg. šaukšt.
Cukraus 2 arbat. šaukštel.
Grietinėlės 50 ml

Paruošimas:
Dubenyje sumaišykite išsijotus miltus, sausas mieles, druską ir cukrų.
Truputį pašildykite pieną ir jį supilkite į paruoštus miltus, įmuškite
kiaušinius. Išmaišykite. Į gautą masę supilkite ištirpintą margariną,
aliejų ir grietinę. Gerai išminkykite tešlą, kad neliptų prie rankų.
Prireikus galite įdėti papildomą saujelę miltų. Uždengus rankšluosčiu
leiskite tešlai šiltai pastovėti apie pusvalandį. Šaldytas vyšnias
sumaišykite su kukurūzų krakmolu ir cukrumi. Iškočiokite tešlą į
stačiakampio formą ir ant jo tolygiai paskleiskite paruoštas vyšnias.
Susukite viską į volelį ir aštriu peiliu supjaustykite į gabaliukus. Dėkite
juos į kepimo popieriumi išklotą kepimo indą. Kepkite iki 180 laipsnių
įkaitintoje orkaitėje, apie 20-35 min. Plakite grietinėlę su 1-2 a. š.
cukraus tol, kol ims šiek tiek tirštėti. Apšlakstykite iškeptas bandeles,
pasiruoškite puodelį arbatos ir mėgaukitės saldžia akimirka.



Desertai Bandelės

Pynutės "Pagunda"

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 20 g
Kiaušinio 1 vnt.
Razinų 100 g
Džiovintų spanguolių 80 g
Sezamo sėklų 40 g
Liucernų sėklų 20 g
Graikinių riešutų 70 g

Paruošimas:
Pagaminsite 15 vnt. gardžių mielinių pynučių! 1. Paruoškite mielinę
tešlą pagal "Kepinių akademijos" 2 pamoką. 2. Į tešlą įminkykite
nuplautas razinas ir spanguoles. 3. Tešlą padalinkite į 15 lygių dalių.
Kiekvieną dalį padalinkite į dar 3 dalis, suformuokite volelius. Po tris
supinkite į kasytes. 4. Pynutes išdėliokite kepimo popieriumi išklotoje
skardoje. 5. Išplakite kiaušinį, jį sumaišykite su pravėsusiu tirpintu
margarinu. Aptepkite pynutes. 6. Nuplautus graikinius riešutus
susmulkinkite. Sumaišykite juos su sezamų, liucernų sėklomis.
Apibarstykite šiuo mišiniu pynutes. 7. Kepkite iki 200 laipsnių
įkaitintoje orkaitėje apie 20-25 min. 8. Gardžiuokitės aromatingomis
pynutėmis!



Desertai Bandelės

Bandelės su varške

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Alyvuogių aliejaus 50 ml
Grietinės 50 g
Pieno 250 ml
Miltų 500 g
Šviežių mielių 21 g
Cukraus 1 valg. šaukšt.
Druskos 1 arbat. šaukštel.
Kiaušinių 2 vnt.
Varškės 400 g
Kiaušinių trynių 2 vnt.

Paruošimas:
Persijokite miltus, užberkite druską. Atskirame indelyje sumaišykite
šviežias mieles su cukrumi. Miltų viduryje padarykite duobutę.
Supilkite šiltą pieną, mielių bei cukraus mišinį, įmuškite kiaušinius ir
išmaišykite. Supilkite aliejų, grietinę ir ištirpintą margariną. Minkykite,
kol tešla taps elastinga. Palikite ją pakilti. Pasiruoškite įdarą. Išsukite
varškę su kiaušinio tryniu ir šiek tiek cukraus iki vientisos masės.
Formuokite bandeles, aptepkite plaktu kiaušiniu. Kepkite iki 200
laipsnių orkaitėje apie 20 min. Skanaus!



Desertai Bandelės

Bandelės su lašinukais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Miltų 500 g
Pieno 250 ml
Sausų mielių 7 g
Cukraus 1 valg. šaukšt.
Druskos 1 arbat. šaukštel.
Kiaušinių 2 vnt.
Aliejaus 50 ml
Grietinės 50 ml
Šaltai rukytos šoninės 300 g
Džiūvesėlių 3 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Ant nedidelės ugnies ištirpinkite margariną. Persijokite miltus su
sausomis mielėmis. Suberkite cukrų ir druską, gerai išmaišykite. Miltų
viduryje padarykite duobutę ir supilkite šiltą pieną. Įmuškite kiaušinius
ir išmaišykite. Supilkite grietinę, aliejų ir tirpintą margariną. Gerai
išmaišykite kol tešla taps lygi ir elastinga. Uždenkite rankšluosčiu ir
palikite 15 min. pailsėti kol tešla pakils. Kol tešla kyla, susipjaustykite
lašinukus, svogūną. Svogūną apkepkite šlakelyje aliejaus, suberkite
smulkintą šoninę ir vos apkepkite, suberkite džiūvėsėlius ir
pagardinkite prieskoniais. Iškočiokite ploną lakštą, išspauskite
apskritimus ir dėkite po šaukštelį įdaro, užspauskite kraštelius ir tarp
delnų išsukite apskritimą. Aptepkite kiaušinio ir pieno plakiniu bei
apibarstykite sezamo sėklomis. Kepkite iki 200 laipsnių įkaitintoje
orkaitėje, apie 15 – 20 min.



Desertai Bandelės

Itališka Velykinė duona

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 30 g
Miltų 500 g
Kiaušinių 2 vnt.
Pieno 230 ml
Sausų mielių 10 g
Cukraus 40 g

Paruošimas:
Supilkite miltus į didelį indą, pilkite druską, cukrų į vieną dubenio pusę,
mieles į kitą. Ištirpinkite margariną, išplakite kiaušinius, pašildykite
pieną ir viską sumaišykite su miltais. Užminkykite tešlą. Minkykite tešlą
5-10 minučių ant šiek tiek miltais pabarstyto paviršiaus tol, kol tešla
taps minkšta ir glotni. Dėkite tešlą į aliejumi pateptą indą, uždenkite
rankšluosčiu ir leiskite pastovėti, kol tešla padvigubės (bent 1
valandą). Kai tešla pakils, dėkite ją ant miltuoto paviršiaus ir minkykite,
kol neliks oro burbuliukų, o tešla bus glotni. Padalinkite tešlą į 12
kamuoliukų. Iškočiokite 35 cm ilgio virveles. Paimkite 2 virveles,
sujunkite jų galus ir susukite į nedideles pynutes, sujunkite galus. Taip
į žiedus susukite visas virveles. Dėkite tešlos žiedelius and kepimo
popieriumi išklotos kepimo formos. Į vidurį sudėkite jau nudažytus
kiaušinius. Uždenkite ir palikite 30 minučių pakilti. Kai pakils, aptepkite
duonelių viršų pienu ir pabarstykite spalvotais pabarstukais. Įkaitinkite
orkaitę iki 190ºC, kepkite apie 20 minučių. Atvėsinkite ant grotelių.



Desertai Bandelės

Cinamono ir razinų rojus

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 ml
Miltų 500 g
Pieno 250 ml
Sausų mielių 7 g
Druskos 1 arbat. šaukštel.
Cukraus 1 valg. šaukšt.
Kiaušinių 2 vnt.
Aliejaus 50 ml
Grietinės 50 ml

Paruošimas:
Imuškite kiaušinius ir išmaišykite. 2. Miltų viduryje padarykite duobutes
ir supilkite šiltą pieną. 1. Į dubenį persijokite miltus su sausomis
mielėmis, suberkite cukrų ir druską, gerai išmaišykite. 5. Gerai
išminkykite tešlą, kol ji taps lygi ir elastinga. 4. Supilkite aliejų, grietinę
ir ištirpintą margariną. 6. Uždenkite rankšluosčiu ir palikite tešlą 15
minučių pailsėti, kol tešla iškils. Įdėkite razinas. Iš tešlos suformuotas
bandeles pabarstykite cinamonu, kepkite 15–20 min iki 200°C
įkaitintoje orkaitėje.



Desertai Bandelės

Bandelės su kokosų įdaru

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Miltų 500 g
Pieno 250 ml
Sausų mielių 7 g
Cukraus 1 valg. šaukšt.
Druskos 1 arbat. šaukštel.
Kiaušinių 2 vnt.
Aliejaus 50 ml
Grietinės 50 ml
Kokoso drožlių (įdarui) 1 stikl.
Pieno (įdarui) 1 stikl.
Cukraus (įdarui) 0,5 stikl.

Paruošimas:
Ant nedideles ugnies ištirpinkite margariną. Persijokite miltus su
sausomis mielėmis. Suberkite cukrų ir druską, gerai išmaišykite. Miltų
viduryje padarykite duobutę ir supilkite šiltą pieną. Įmuškite kiaušinius
ir išmaišykite. Supilkite grietinę, aliejų ir tirpintą margariną. Gerai
išmaišytkite kol tešla taps lygi ir elastinga. Uždenkite rankšluosčiu ir
palikite 15 min. pailsėti ir kol tešla pakils. Įdaro gamyba: Viską
suberkite į puodą ir virkite 15- 20 min., kol sutirštės. Pakilusią tešlą
iškočiokite ir paskleiskite įdarą. Formuokite Jums norimo dydžio
bandeles. Kepkite iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 15 - 20 min.



Desertai Bandelės

Spurgos-žiedeliai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 ml
Grietinės 50 ml
Aliejaus 50 ml
Kiaušinų 2 vnt.
Druskos 0.5 arbat. šaukštel.
Cukraus 5 valg. šaukšt.
Sausų mielių 7 g
Pieno 250 ml
Miltų 500 g

Paruošimas:
Dubenyje sumaišykite išsijotus miltus, sausas mieles, druską ir cukrų.
Truputį pašildykite pieną ir jį supilkite į paruoštus miltus, įmuškite
kiaušinius. Išmaišykite. Į gautą masę supilkite ištirpintą margariną,
aliejų ir grietinę. Gerai išminkykite tešlą, kad neliptų prie rankų.
Prireikus galite įdėti saujelę miltų. Uždengus rankšluosčiu leiskite tešlai
šiltai pastovėti apie pusvalandį. Iškočiokite ir su pasirinktomis
formelėmis išspauskite spurgas-žiedelius. Dėkite į gerai įkaitintą aliejų
ir virkite kol gražiai paruduos. Galite papuošti tirpintu šokoladu ir
pabarstukais. Skanaus!



Desertai Bandelės

Bandelės su bananų įdaru

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 ml
Aliejaus 50 ml
Grietinės 50 ml
Kiaušinių 3 vnt.
Druskos 0.5 arbat. šaukštel.
Cukraus 5 valg. šaukšt.
Sausų mielių 7 g
Pieno 260 ml
Miltų 500 g
Didelių bananų 3 vnt.
Cukraus 6 valg. šaukšt.
Vanilinio cukraus 2 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Dubenyje sumaišykite išsijotus miltus, sausas mieles, druska ir 5 v. š.
cukraus. Truputį pašildykite 250 ml pieno ir jį supilkite į paruoštus
miltus, įmuškite 2 kiaušinius. Išmaišykite. Į gautą masę supilkite
ištirpintą margariną, aliejų ir grietinę. Gerai išminkykite tešlą, kad
neliptų prie rankų. Prireikus galite įdėti saujelę miltų. Uždengus
rankšluosčiu leiskite tešlai šiltai pastovėti apie pusvalandį. Dubenyje
sutrinkite bananus su cukrumi ir vaniliniu cukrumi. Su įdaru formuokite
norimos formos bandeles (aš kočiojau, pjausčiau į stačiakampes
formas, iki pusės įpjoviau juosteles, kurias įdėjusi įdaro užlenkiau).
Dėkite į kepimo popieriumi išklotą skardą, aptepkite kiaušinio ir pieno
plakiniu. Kepkite 180 laipsnių orkaitėje apie 30 min (priklauso nuo
bandelių dydžio). Pravėsusias apibarstykite cukraus pudra. Skanaus!



Desertai Bandelės

Mėsainiai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Miltų 500 g
Pieno 250 ml
Cukraus 1 valg. šaukšt.
Druskos 0,5 arbat. šaukštel.
Aliejaus 50 ml
Grietinės 50 ml
Kiaušinių 2 vnt.
Sausų mielių 7 g

Paruošimas:
Ant nedideles ugnies ištirpinkite margariną. Persijokite miltus su
sausomis mielėmis. Suberkite cukrų ir druską, gerai išmaišykite. Miltų
viduryje padarykite duobutę ir supilkite šiltą pieną. Įmuškite kiaušinius
ir išmaišykite. Supilkite grietinę, aliejų ir tirpinta margariną. Gerai
išmaišykite, kol tešla taps lygi ir elastinga. Uždenkite rankšluosčiu ir
palikite 15 min. pailsėti, kol tešla pakils. Kai tešla pakyla, formuokite
bandeles, "varliukus" aptepkite kiaušinio plakiniu ir šaukite į iki 200
laipsnių įkaitintą orkaitę apie 15 - 20 min. Kotletus išsikepkite tokius,
kokie Jums patinka. Daržoves nusiplaukite ir susipjaustykite.
Iškepusiais  ir atvėsusias bandeles pjaukite per pusę, tepkite padažą,
dėkite salotą, kotletuką, agurką, ridikų griežinėlių bei apibarstykite
svogunų laiškais ir dėkite kitą bandelės dalį. Mėsainio vidų rinkitės ir
dėkite tai, kas Jums patinka. Skanaus!



Desertai Bandelės

Sluoksniuotos bandelės su šokoladu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 300 g
Miltų 500 g
Pieno 300 ml
Cukraus 50 g
Sausų mielių 10 g
Druskos 1 arbat. šaukštel.
Šokolado 150 g
Kiaušinio 1 vnt.

Paruošimas:
Visus ingredientus, skirtus tešlai, sumaišykite mikseriu arba rankomis.
Dėkite tešlą ant miltuoto paviršiaus, suminkykite ir suformuokite į
kamuoliuką. Suvyniokite tešlą į plėvelę ir dėkite į šaldytuvą valandai.
Kambario temperatūros sviestą dėkite ant maistinės plėvelės,
uždenkite taip pat maistine plėvele ir iškočiokite 20 x 19 cm
stačiakampį. Dėkite į šaldytuvą valandai. Ant šiek tiek miltuoto
paviršiaus, iškočiokite tešlą į 60 x 20 cm stačiakampį, apie 1 cm storio.
Dėkite sviestą į tešlos centrą. Sulenkite tešlą į tris dalis, kaip verslo
laišką. Užtvirtinkite tešlos kraštus. Pasukite tešlą 90 laipsnių kampu ir
iškočiokite stačiakampį 60 x 20 cm. Sulenkite tešlą į tris dalis kaip
verslo laišką. Tešlą apvyniokite maistine plėvele ir dėkite į šaldytuvą
valandai. Pakartokite 4 žingsnį dar tris kartus, tarp kiekvieno žingsnio
dėkite į šaldytuvą valandai. Suvyniokite tešlą į plėvelę ir dėkite į
šaldytuvą šiek tiek pakilti 8 valandoms arba per naktį. Kepimo formą
išklokite kepimo popieriumi. Įdarui, ištirpdykite šokoladą dubenėlyje,
padėto ant karšto vandens puodo. Mentele paskleiskite šokoladą ant
kepimo popieriaus (5 mm storio). Leiskite visiškai sustingti, tuomet
supjaustykite į 5 mm storio juosteles. Dėkite tešlą ant miltuoto
paviršiaus ir iškočiokite stačiakampį apie 3 mm storio. Padalinkite tešlą
į dvi juostas išilgai, tada supjaustykite į nedidelius stačiakampius 12
cm pločio, 15 cm aukščio. Patepkite stačiakampius plaktu kiaušiniu,
dėkite dvi šokolado juosteles (pradžioj ir pabaigoj). Suvyniokite tešlą,
dėkite puse žemyn ant kepimo formos. Šiek tiek suplokite ranka.
Uždenkite plėvele ir leiskite pakilti, kol tešla padvigubės. Tai turėtų
trukti apie 2 valandas. Įkaitinkite orkaitę iki 200ºC laipsnių. Aptepkite
bandeles kiaušinio plakiniu (kiaušinį suplakite su žiupsneliu druskos).
Kepkite apie 15-20 minučių arba kol gražiai paruduos. Atvėsinkite ant
grotelių.



Desertai Bandelės

Sluoksniuotos tešlos bandelės su obuoliais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 375 g
Miltų 500 g
Druskos 2 arbat. šaukštel.
Šalto vandens 250 ml
Obuolių 5 vnt.
Sviesto 1 valg. šaukšt.
Cukraus 70 g
Vandens 50 ml
Kiaušinio 1 vnt.

Paruošimas:
Ištirpinkite margariną. Persijokite miltus, jų viduryje padarykite
įdubimą ir suberkite druską, supilkite šaltą vandenį, ištirpintą ir
atvėsintą margariną. Imdami po truputį miltų iš kraštų užmaišykite
tešlą. Išimkite iš dubens ir keletą kartų perminkykite. Suformuokite
rutulį, jo viršuje peiliu įpjaukite kryžių. Įdėkite margariną tarp dviejų
kepimo popieriaus lakštų ir kočėlu išmuškite iki 1 cm storio.
Formuokite margarino kraštus, kad gautųsi stačiakampis. Padėkite į
šaldytuvą. Tešlą padėkite ant miltais pabarstyto paviršiaus. Atlenkite
kiekvieną tešlos kampą. Kočėlu iškočiokite, kol turėsite kažką
panašaus į keturlapį dobilą (tešlos vidurys turėtų būti kiek storesnis nei
kraštai). Į tešlos centrą dėkite išmuštą margariną. Užlankstykite
kraštus, kad visiškai jį paslėptų. Apverskite tešlą ir iškočiokite pailgą,
maždaug 7-8 mm storio stačiakampį. Sulankstykite tešlą į tris lygias
dalis. Suvyniokite tešlą į maistinę plėvelę ir padėkite į šaldytuvą bent
30 minučių. Išimkite atvėsusią tešlą ir visą procesą pakartokite dar
kelis kartus. Obuolius nulupkite ir sutarkuokite. Keptuvėje ištirpinkite
sviestą, suberkite cukrų, įpilkite vandens, sudėkite obuolius ir maišant
troškinkite, kol išgaruos visas skystis. Iškočiotą tešlą supjaustykite
stačiakampiais (kraštinių santykiu 1:2), vieną stačiakampio puselę
kelis kartus įpjaukite peiliu, kitoje pusėje dėkite obuolių įdaro (apie 1,5
šaukšto). Kraštus ištepkite kiaušinio plakiniu, perlenkite pusiau,
užspauskite. Taip pat kiekvienos bandelės viršų ištepkite kiaušinio
plakiniu. Kepkite 175ºC įkaitintoje orkaitėje apie 20 min. Skanaus!



Desertai Bandelės

Sluoksniuotos bandelės su aviečiu džemu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 375 g
miltų 500 g
druskos 2 arbat. šaukštel.
vandens šalto 250 ml
margarino vilnius ištirpinto 75 g
aviečių džemo 1 stikl.

Paruošimas:
Ant silpnos ugnies ištirpinkite 75 g margarino. Į dubenį persijokite
miltus. Padarykite duobutę ir į ją suberkite druską, supilkite vandenį
bei atvėsusį ištirpintą margariną Vilnius. Išminkykite tešlą,
suformuokite rutulį ir jo viršuje peiliu įpjaukite kryžių. Likusią
margarino dalį dėkite tarp dviejų kepimo popieriaus lakštų ir
iškočiokite iki 1cm storio, formuojant stačiakampį. Padėkite į šaldytuvą,
kad atvėstų. Tešlą padėkite ant miltais pabarstyto paviršiaus ir
atlenkus įpjautus kraštus, iškočiokite iki taps panašios formos kaip
keturlapis dobilas. Tešlos vidurį palikite kiek storesnį nei kraštai. Į
tešlos centrą dėkite atvėsusį margariną, užlankstykite jos kraštus, kad
visiškai jį paslėptų. Apverskite tešlą ir iškočiokite pailgą apie 7-8mm
storio stačiakampį. Jį sulankstykite į 3 lygias dalis, suvyniokite į plėvelę
ir padėkite į šaldytuvą 30 min. Atvėsusią tešlą dar kelis kartus
iškočiokite, sulankstykite ir atvėsinkite. Formuojant pyragėlius,
iškočiotą tešlą supjaustykite kvadratėliais, į jų vidurį dėkite po
šaukštelį aviečių džemo ir suformuokite pyragėlius. Kepkite iki 200
laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 15-20 min



Desertai Bandelės

Bandelės su varške ir aguonom

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Miltų 500 g
Pieno 250 ml
Cukraus 1 valg. šaukšt.
Sausų mielių 7 g
Druskos 0.5 arbat. šaukštel.
Kiaušiniai 2 vnt.
Grietine 50 ml
Aliejus 50 ml
Įdarui: Varškės 400 g
Cukraus 100 g
Vanilinio cukraus 1 arbat. šaukštel.
Kiaušinio trynio 1 vnt.
Bulvių krakmolo 1 valg. šaukšt.
Aguonų masei: Aguonų 100 g
Cukraus 1 valg. šaukšt.
Pieno 1 truputis

Paruošimas:
Ant nedideles ugnies ištirpinti margariną. Persijoti miltus su sausomis
mielėmis. Suberti cukrų ir druska gerai išmaišyti. Miltu viduryje
padaryti duobute ir supilti šiltą pieną. Įmušti kiaušinius ir išmaišyti.
Supilti grietine aliejų ir tirpinta margariną. Gerai išmaišyti kol tešla taps
lygi ir elastinga. Uždengti rankšluosčiu ir palikti 15 min. pailsėti ir kol
tešla pakils. Kol tešla kyla pasiruošiam varškę ir aguonas. Dubenyje
išmaišykite varškę su cukrumi, vaniliniu cukrumi, tryniu, krakmolu.
Aguonas išmaišyti su cukrumi ir šlakeliu pieno. Pakilusią tešlą
padalinkite lygius gabalėlius, suformuokite rutuliukus. Pirštais, lyg
formuotumėte picos paplotį suformuokite blynelį su kanteliais. Dėkite į
skardą išklotą kepimo popieriumi. Į vidurį dėkite kelis šaukštelius
varškės masės. Ant viršaus aguonų. Palikite 15 minučių bandeles, kad
pakiltų. Bandelių kraštelius aptepkite kiaušinio tryniu išplaktu su
šlakeliu pieno. Bandeles kepkite įkaitintoje iki 180°C orkaitėje apie 20
minučių.



Desertai Bandelės

Svogūnų bandelė

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 60 g
Kvietiniai miltai T550 500 g
Vanduo 300 ml
Sauso mielės 7 g
Druska 1.5 arbat. šaukštel.
Svogūnas (smulkiai pjaustytas) 2 vnt.

Paruošimas:
Pakepinkite smulkiai pjaustytą svogūną su Vilniaus maragrinu.
Atvėsinkite. Supilkite vandenį, mieles, druską, miltus ir gerai viską
išminkykite. Tešlą palikti šiltai apie valandą (per tą laiką ji pakils
maždaug dvigubai). Kai tešla pakankamai iškilusi - suformuoti
kepaliuką (kartais mėgstu tiesiog 8 bandeles pailgas suformuoti) ant
kepimo formos, kuri išklota kepimo popieriumi ir šiek tiek paspausti,
kad būtų plokščia (mielės tešlą iškels ir ji bus apvali). Uždengti ir palikti
dar 30 min kilti. Ant pakilusios tešlos užberti šiek tiek miltų ir įpjauti.
Tada pašauti į iki 200 laipsnių įkaitintą orkaitę ir kepti kol gražiai
paruduos (jei tai vienas kepalas tai užtruks 35-40 min, jei mažesni
kepaliukai apie 20-25 min).



Desertai Bandelės

Obuolinė rožė

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Miltai 500 g
Pienas 250 ml
Sauso mielės 7 g
Cukrus 5 valg. šaukšt.
Druska 0.5 arbat. šaukštel.
Kiaušinis 2 vnt.
Aliejus 50 ml
Grietinė 50 ml
Obuoliai 200 g
Cinamonas 1 arbat. šaukštel.
Cukrus 5 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Pasigaminame mielinę tešlą. Kol tešla kyla nulupame obuolius ir
supjaustome 8 dalis. Išimame sėklas ir tada gabaliukus supjaustome
griežinėliais. Obuolius apibarstome cinamonu. Kai tešla pakankamai
iškilusi, atgnybiame 3/4 tešlos ir ją iškočiojame pusės centimetro storio
blyną. Ant jo dedame supjaustytus obuolius, užbarstome cukrų ir
susakame į vyniotinį. Iš likusios dalies tešlos pasidarome apie 5 cm
slersmens paplotėlių. Vyniotinį supjaustome 3 cm pločio griežinėliais ir
dedame ant mielinės tešlos paplotėlių. Pagamintas "rožes" dedame į
180 laipsnių orkaitę ir kepame kol gražiai paruduos. Atvėsintas rožes
pabarstome cukraus pudra.



Desertai Bandelės

Mielinės bandelės su razinom ir džiovintom
slyvom

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 90 g
kiaušinio 1 vnt.
cukraus 6 valg. šaukšt.
šviežių mielių 40 g
pieno 250 ml
miltų 500 g
cinamono 1 valg. šaukšt.
razinų,džiovintų slyvų 1 sauja
cukraus 6 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Pieną pašildykite iki kūno temp į jį suberkite mieles,cukrų ir paplaktą
kiaušinį,ištirpintą margariną.Viską gerai išmaišyti.Į šia masę suberkite
miltus ir druską.Tešlą išminkykite ir suformuokite rutuliuką,jį dėkite į
dubenį,apdenkite rankšluoščiu ir padėkite kur šilčiau,kad tešla iškiltų
dvigubai.Tešlą iškačiokite 2cm storio stačiakampį.Gautą stačiakampi
apibarstyti cinamonu,cukrum,razinom,džiovintom slyvom.Tešlą
susukite į ritinį supjaustykite riekelėmis ir truputi paspausti.Juos
sudėkite į kepimo formą.kepti 180temp 30min



Desertai Bandelės

Mielinės bandelės su mėlynėmis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Miltai 500 g
Pieno 250 ml
Sausų mielių 7 g
Cukraus 1 valg. šaukšt.
Druskos 1 arbat. šaukštel.
Kiaušinių 2 vnt.
Aliejaus 50 ml
Grietinės 50 ml
Mėlynių 250 g

Paruošimas:
Miltus persijokite su sausomis mielėmis, suberkite cukrų, druską, gerai
išmaišykite. Pilkite pašildytą pieną, įmuškite kiaušinius ir išmaišykite.
Supilkite aliejų, grietinę ir ištirpintą margariną. Gerai išminkykite tešlą
ir leiskite pakilti 15-30 min. Tada tešlą išimkite ant miltais pabarstytos
lentos, greitai išminkykite, supjaustykite gabalais ir rankomis
ištempkite, kad būtų blynelio formos, šaukšteliu uždėkite mėlynių ir
truputį cukraus. Formuokite pailgas bandeles,aptepkite plaktu
kiaušiniu. Kepkite iki 200 laipsnių 15 min.



Desertai Bandelės

Mielinės spurgos su šokoladu ir kokoso drožlėmis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Miltai 500 g
Pieno 250 ml
Sausų mielių 7 g
Cukraus 1 valg. šaukšt.
Druskos 1 arbat. šaukštel.
Kiaušinių 2 vnt.
Aliejaus 50 ml
Grietinės 50 ml
Glajui:juodo šokolado 300 g
Sviestas 1 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Miltus persijokite su sausomis mielėmis, suberkite cukrų, druską, gerai
išmaišykite. Pilkite pašildytą pieną, įmuškite kiaušinius ir išmaišykite.
Supilkite aliejų, grietinę ir ištirpintą margariną. Gerai išminkykite tešlą
ir leiskite pakilti 15-30 min. Tada tešlą išimkite ant miltais pabarstytos
lentos, iškočiokite lakštą, išpjaukite apvalias spurgas arba
suformuokite jas rankomis. Perdėkite jas ant miltais pabarstytos
skardos ir dar kartą pakildinkite. Virkite įkaitintame aliejuje, kol
paruduos. Šokoladą ištirpinkite vandens vonelėje, įdėkite sviesto.
Panardinkite kiekvieną spurgą iki pusės, pabarstykite kokosų drožlėmis
ir atvėsinkite. Skanaus!



Desertai Bandelės

Plėšomos bandelės

Ingredientai:
Miltai 500 g
Pienas 250 ml
Sausos mieles 7 g
Cukrus 1 valg. šaukšt.
druska 1 arbat. šaukštel.
kiausiniai 2 vnt.
margarino VILNIUS kepiniams 50 ml
Aliejus 50 ml
Grietines 50 ml
Cukrus pabarstymui viduje 200 g
Cinamonas pabarstymui ant viršaus 2 arbat. šaukštel.
Sviestas lydytas 100 g

Paruošimas:
Miltus persijokite su sausomis mielėmis, suberkite cukrų, druską, gerai
išmaišykite. Pilkite pašildytą pieną, įmuškite kiaušinius ir išmaišykite.
Supilkite aliejų, grietinę ir ištirpintą margariną. Gerai išminkykite tešlą
ir leiskite pakilti 15-30 min. Po to iškočiokite, ištepkite lydytu sviestu,
barstykite storu sluoksniu cukrų. Susukite vyniotinį ir supjaustykite 4-5
cm ilgio gabalėliais. Dėkite pjūviu į viršų - į paruoštą skardą, kurią
išklokite kepimo popieriumi. Pabarstykite cinamonu. Pašaukite į orkaitę
180C, apie 45-50 min.



Desertai Bandelės

Sluoksniuotos bandelės

Ingredientai:
miltai 500 g
pienas 250 ml
Sausos mieles 7 g
cukrus teslai 1 valg. šaukšt.
druska 1 arbat. šaukštel.
kiausiniai 2 vnt.
margarino VILNIUS kepiniams 50 ml
aliejus 50 ml
grietine 50 ml
lydytas sviestas teslos tepimui 200 g
cukrus sluoksniavimui 350 g

Paruošimas:
Miltus persijokite su sausomis mielėmis, suberkite cukrų, druską, gerai
išmaišykite. Pilkite pašildytą pieną, įmuškite kiaušinius ir išmaišykite.
Supilkite aliejų, grietinę ir ištirpintą margariną. Gerai išminkykite tešlą
ir leiskite pakilti 15-30 min. Po to iškočiokite, ištepkite lydytu sviestu,
barstykite cukrų. Dėkite kelis sluoksnius vieną ant kito, kuriuos taip pat
ištepkite lydytu sviestu, barstykite cukrų. supjaustykite kvadratais.
Dėkite į paruoštą skardą, kurią išklokite kepimo popieriumi. Pašaukite į
orkaitę 180C, apie 30 min.



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksiukai su avietėmis

Ingredientai:
Kiaušiniai 2 vnt.
Cukrus 150 g
Miltai 250 g
Vanilinis cukrus 1 arbat. šaukštel.
Šviežios avietės 150 g
Perlinis cukrus 20 g
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g

Paruošimas:
Margariną VILNIUS kepiniams išlydome. Kiaušinius išplakame su
cukrumi ir vaniliniu cukrumi. Suberiame miltus ir išmaišome. Tešlą
išpilstome į kepimo formeles, o į kiekvieną keksiuką įmerkiame po 3-4
avietes ir apibarstome perliniu cukrumi. Kepame orkaitėje, įkaitintoje
iki 220 laipsnių, apie 12-15 min., kol gražiai apskrus. Skanaus!

Recepto istorija:
Mano Močiutė - puiki šeimininkė. Ji žino begales receptų, tarp kurių yra
ir šis nuostabus keksiukų su avietėmis receptas. Vieną rudenį man
teko pas ją viešėti ir ji desertui jų iškepė. Niekada nemėgau aviečių,
tačiau jos keksiukuose tiko idealiai, ir nuo tada šis patiekalas tapo
vienas iš bene dažniausiai gaminamų mano namuose. Mano močiutė
juos dažniausiai kepdavo su aliejumi, bet aš radau geresnį būdą -
naudoju margariną VILNIUS kepiniams. Ir tai tik paskanina keksiukus.



Desertai Keksai ir keksiukai

Medaus keksas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 125 g
Cukrus 125 g
Kiaušiniai 2 vnt.
Miltai 200 g
Medus 50 g
Pienas 30 ml
Smulkinti žemės riešutai 50 g

Paruošimas:
Inde sutriname margariną VILNIUS ir cukrų kartu, sudedame kiaušinius,
riešutus ir gerai išmaišome. Lėtai maišydami sudedame likusius
ingredientus ir išmaišome. Jei tešla vis dar per sausa, pilame dar lašelį
pieno. Gautą masę pilame į kepimo formą ir kepame orkaitėje apie
30-35 minutes.

Recepto istorija:
Šį receptą gavau iš bendradarbės. Močiutės patarta naudoju kaip
pagrindą tortui.



Desertai Keksai ir keksiukai

Šokoladiniai keksiukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Pienas 100 ml
Juodasis šokoladas 250 g
Kakava 2 valg. šaukšt.
Tirpi kava 2 valg. šaukšt.
Kepimo milteliai 2 arbat. šaukštel.
Miltai 300 g
Razinos 1 sauja
Cukraus pudra 1 skilt.
Cukrus 200 ml
Citrinos rūgštis 1 žiups.

Paruošimas:
Kiaušinių trynius atskiriame nuo baltymo. Baltymus išplakame. Trynius
išsukame su cukrumi. Margariną VILNIUS kepiniams ištirpiname ant
silpnos ugnies, į išlydytą margariną sudedame šokoladą ir maišome kol
ištirpsta, atvėsiname ir supilame į kiaušinio trynio ir cukraus masę,
išmaišome. Supilame pieną, sudedame kakavą ir kavą. Miltus ir kepimo
miltelius sumaišome ir pilame sijojant, gerai išmaišome. Supilame
išplaktus baltymus, lėtai sumaišome. Galiausiai suberiame razinas, bei
dalį kapoto šokolado. Tešlą dedame į keksiuko formeles. Kepame
orkaitėje 180 laipsnių temperatūroje 20-25 min. Glajus: Kiaušinio
baltymas išsukamas su cukraus pudra ir įberiama žiupsnelis citrinos
rūgšties. Skanaus.

Recepto istorija:
Šis kepinys ypatingas tuo, kad labai lengvai pagaminamas, begalo
bekrašto skanus ir tirpstantis burnoje. Draugai ir kolegos laukia
nesulaukia kada iškepsiu šių keksiukų. Šiais keksiukai lengva
nustebinti įvairiausiomis progomis, nes galima vis kitaip papuošti. Šis
receptas į mano receptų knygą atkeliavo iš interneto platybių, receptą
dar pati patobulinau, nes kepant tiesiog improvizuoju. Taip kepiniai
gaunasi dar skanesni ir pagaminti su didele meile.



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksas su vyšniomis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Cukrus 200 g
Kiaušiniai 2 vnt.
Miltai 300 g
Vanilinis cukrus 2 arbat. šaukštel.
Kepimo milteliai 1,5 arbat. šaukštel.
Pienas 100 ml
Vyšnios (šaldytos arba iš kompoto) 100 g

Paruošimas:
Kiaušinius su cukrumi ir vaniliniu cukrumi išplakti iki baltumo, suberti
miltus, kepimo miltelius, ištirpintą margariną VILNIUS kepiniams, pieną.
Viską sumaišyti iki vientisos masės. Supilti tešlą į kepimo indą, ant
viršaus "primėtyti" vyšnių (aš mėgstu kai jų būna kuo daugiau). Kepti
apie 45 min. 180 laipsnių temperatūroje. Išėmus apibarstyti cukraus
pudra. Skanaus.

Recepto istorija:
Į mano receptų knygą šis receptas atkeliavo iš vieno kulinarinio žurnalo,
patobulinau jį pagal savo šeimos skonį, pridėjau vyšnių ir dabar tai
mano "firminis" greitas saldus patiekalas.



Desertai Keksai ir keksiukai

Vyšnių keksas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Cukrus 100 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Miltai 200 g
Vyšnios (tikros, bet tinka ir uogienė) arbat. šaukštel.
Cukraus pudra 30 g

Paruošimas:
Kambario temperatūros margariną VILNIUS gerai išsukame su cukrumi,
po vieną mušame kiaušinius ir išsukame. Sudedame miltus,
sumaišytus su kepimo milteliais. Į bendrą tešlą supilame paruoštas be
kauliukų vyšnias arba vyšnių uogienę. Kepame ir patiekiame su karšta
vyšnių uogiene.

Recepto istorija:
Gaivus vasarinis pyragas. Pamenu, kaip vaikystėje būdavo gerą
prisiuogauti vyšnių močiutės sode.



Desertai Keksai ir keksiukai

Kakaviniai keksiukai vaikams

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 30 g
Miltai 70 g
Kakava 30 g
Soda 1 arbat. šaukštel.
Cukrus 1 stikl.
Vanilinis cukrus 1 pakelis
Citrinos sultys pagal skonį

Paruošimas:
Keksiukų kepimo formeles būtinai iškloti kepimo popieriaus formelėmis.
Dubenyje sudėti miltus, druską, sodą ir kakavą. Į kitą indą susipilame
cukrų, vandenį, aliejų, vanilę ir citrinos sultis. Maišyti abi mases reikia
kol gausis vientisa masė. Įkaitiname orkaitę iki 180 laipsnių. Išpilstome
į keksiukų formeles gautą masę. Kepti apie 20-30 minučių.

Recepto istorija:
Puikus desertas vaikams!



Desertai Keksai ir keksiukai

Morkų keksas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 1 valg. šaukšt.
Miltai 500 g
Cukrus 250 g
Kiaušiniai 2 vnt.
Morkos 400 g
Cinamonas 1 arbat. šaukštel.
Karamelė 1 valg. šaukšt.
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Gvazdikėliai 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Į smulkiai sutarkuotas morkas suberiami sumaišyti su kepimo milteliais
miltai, supilami su cukrumi ištrinti kiaušinių tryniai, margarinas VILNIUS,
prieskoniai ir karamelė. Viskas gerai išmaišoma, sukrečiami išplakti
baltymai. Tešla supilama į margarinu išteptą formą ir kepama karštoje
orkaitėje apie 1 val.

Recepto istorija:
Sveika ir skanu! Gero apetito!



Desertai Keksai ir keksiukai

Margas keksas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250 g
cukraus 250 g
kiausiniai 4 vnt.
miltu 500 g
pieno 100 ml
kepimo milteliu 1 arbat. šaukštel.
kakavos 1 arbat. šaukštel.
vaniles. arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Margariną VILNIUS išplakite su cukrumi iki purios mases, įdėkite
kiaušinių ir vėl gerai išplakite. Suberkite miltus ir kepimo miltelius,
supilkite pieną ir gerai išmaišykite.
Kepkite orkaitėje 180 laipsnių temperatūroje, 40-50 min.
Į tešlą paprastai įmaišau šaukštelį kakavos, todėl keksas būna margas.

Recepto istorija:
Gardus ir lengvai paruošiamas keksas, puikiai tinka pavaišinti draugus
prie kavos puodelio. O vaikai jį labiausiai mėgsta vagyti su pienu.
Skanaus!



Desertai Keksai ir keksiukai

Greitai pagaminami keksiukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Cukrus 3 valg. šaukšt.
Krakmolas 3 valg. šaukšt.
Miltai 1 stikl.
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Kiaušiniai 3 vnt.

Paruošimas:
Pirmiausia kiaušinius išplakame su cukrumi.  Sudedame likusius
produktus. Tešla turi būti grietinės tirštumo. Į vidų galima dėti uogų
(žiemą tinka ir šaldytos). Kepame silikoninėje formoje apie 30 min. 180
laipsnių temperatūroje. Greita, pigu, skanu.

Recepto istorija:
Šis kepinys ypatingas tuo, kad vietoje krakmolo galima naudoti sausą
kisielių (pvz: spanguolių). Keksiukai būna rausvos spalvos, tai visus
labai nustebina.



Desertai Keksai ir keksiukai

Rojaus keksas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Cukrus 200 g
Vanilinis cukrus 10 g
Kiaušiniai 2 vnt.
Miltai 500 arbat. šaukštel.
Kepimo milteliai 2 arbat. šaukštel.
Pienas 300 ml
Aguonos 50 g
Razinos 50 g

Paruošimas:
Minkštą margariną VILNIUS kepiniams sumaišyti cukrumi ir kiaušiniu iki
putų. Miltus sumaišyti su soda (arba kepimo milteliais) ir pilti šiltą
pieną su miltais į masę su cukrumi, kiaušiniu ir margarinu, kartu
suberti razinas ir aguonas. Viską dėti į formą ar mažas formeles. Kepti
apie 30 minučių, 170 laipsnių temperatūroje. Iškepus apibarstyti
cukraus pudra. Skanaus!

Recepto istorija:
Paprastas ir skanus...



Desertai Keksai ir keksiukai

Kokosinis Keksas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 125 g
Kokoso drožlės 120 g
Miltai 350 g
Kiaušiniai 3 vnt
Cukrus 200 g
Kepimo milteliai 2 arbatiniai šaukšteliai
Druska žiupsnelis

Paruošimas:
Margariną sumaišome su cukrumi, žiupsneliu druskos ir sukame, kol
masė tampa puri. Toliau sukdami įmušame po vieną kiaušinius. Miltus
persijojame ir sumaišome su kepimo milteliais ir kokosų drožlėmis.
Viską įmaišome į kiaušinių masę. Tešlą supilam į riebalais išteptą
kekso formą ir kepame 175 laipsnių orkaitėje apie valandą.
Atvėsiname.



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksas su saulėgrąžomis

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 250 g
cukraus 175 g
vanilinio cukraus 2 a.š.
kiaušiniai 4 vnt
miltų 300 g
kakavos 3 v.š.
kepimo miltelių 1 a.š.
saulėgrąžų 70 g
braškių uogienės (tinka ir šviežios braškės sutrintos su cukrumi) 2 v.š.

Paruošimas:
Margariną išsukame su cukrumi, vaniliniu cukrumi ir kiaušiniais.

Beriame miltus, sumaišytus su kakava ir kepimo milteliais.

Į gautą tešlą suberiame išlukštentas saulėgrąžas ir braškių uogienę (ar
trintas braškes).

Gerai išmaišytą tešlą pilame į kepimo formą ir kepame 175 C orkaitėje
1 valandą.



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksiukai su įdaru

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250 g
Miltai 2 stikl.
Kiaušiniai 4 vnt.
Grietinė 3 valg. šaukšt.
Uogos pagal skonį

Paruošimas:
Cukrų ištrinkite su kiaušiniais, pridėkite margariną VILNIUS kepiniams,
vėliau grietinę. Sumaišykite miltus, ir kepimo miltelius. Sudėkite į
kiaušinių ir cukraus plakinį ir gerai išmaišykite. Sudėkite uogas. Dėkite
į formeles ir kepkite apie 15-20 min. 175 laipsnių temperatūroje.

Recepto istorija:
Nuostabus ir greitai pagaminamas receptas į mano namus atkeliavęs iš
senelės. Ji kepdavo tokius keksiukus per šeimos šventes. Tuomet visi
susirinkdavome prie stalo ir ragaudavome šiuos skanumynus. Dabar
stengiuosi, kai tik turiu laiko, pagaminti šiuos keksiukus.



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksiukai su obuoliais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Kiaušiniai 4 vnt.
Obuoliai pagal skonį
Cintrinos rūgštis 0,5 arbat. šaukštel.
Cinamonas truputis
Miltai 3 stikl.
Cukrus 1 stikl.
Grietinė 1 stikl.

Paruošimas:
Pakaitinti margariną VILNIUS kepiniams. Kiaušinius ištrinti su cukrumi,
suberti grietinę su soda. Tada suberti miltus ir tirpintą margariną.
Sudėti citrinos rūgštelę ir gerai išsukti. Obuolius nulupkite ir padalinkite
į 5 dalis (jei jis didelis), pabarstykite gausiai cinamonu ir cukrumi. Į
formeles dėkite šaukštą tešlos, gabalą obuolio ir ant viršaus dar
šaukštą tešlos. Kepkite orkaitėje apie 15-20 min.

Recepto istorija:
Labai skanu ir šeimyniška. Receptas atkeliavo į mano namus iš storos
senelės receptų knygos. Labai skanus receptas ir be galo patinka
vaikams.



Desertai Keksai ir keksiukai

Duoninis keksas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 1 valg. šaukšt.
Kiaušiniai 6 vnt.
Cukrus 1 stikl.
Duonos džiūvėsiai 1 stikl.
Cinamonas truputis
Gvazdikėliai truputis

Paruošimas:
Glajui reikės: 1 stiklinės cukraus, 3 šaukštų vandens, 1 šaukštelio
kakavos miltelių. Kiaušinių tryniai išsukami su cukrumi, sumaišomi su
išsijotais džiūvėsėliais, suberiami prieskoniai, supilamas ištirpintas
margarinas VILNIUS, paskiausiai įmaišomi išplakti baltymai. Paruošta
tešla sukrečiama į formą ir kepama vidutinio karštumo orkaitėje.
Iškepęs ir formoje atvėsintas keksas apipilamas šokoladiniu glajumi.
Glajus: užvirinamas vanduo su cukrumi, nukaičiamas ir vėl dedamas
ant mažos ugnies, kol nuo šaukšto ima tįsti "siūlai". Atvėsusi masė
sukama mediniu šaukštu, paskui suberiama kakava. Išmaišyta tyre
užpilamas keksas.

Recepto istorija:
Nuostabus mano senelės paveldas. Gaminame kai lauke šalta, niuru ir
norisi šilumos.



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksiukai su razinomis

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
cukraus 150 g
kiaušiniai 2
brendžio 2 šaukštai
miltų 150 g
kepimo miltelių 1 šaukštelis
razinų 1 sauja

Paruošimas:
Išlydytą margariną sumaišome su cukrumi, mušame kiaušinus ir
išplakame.

Įdedame kepimo miltelių, druskos, supilame brendį, miltus, razinas ir
gerai išmaišome tešlą.

Į kepimo formeles supilame tešlą.

Kepame orkaitėje, įkaitintoje iki 180 laipsnių, 25 minutes.

Skanaus!



Desertai Keksai ir keksiukai

Spanguolių keksiukai

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
cukraus 150 g
kiaušiniai 2
druskos 1 žiupsnelis
brendžio 2 šaukštai
miltų 150 g
kepimo miltelių 1 šaukštelis
spanguolių 100 g

Paruošimas:
Išlydytą margariną sumaišome su cukrumi, mušame kiaušinus ir
išplakame.

Įdedame kepimo miltelių, druskos, supilame brendį, miltus ir
spanguoles.

Gerai išmaišome tešlą.

Į kepimo formeles supilame tešlą.

Kepame orkaitėje, įkaitintoje iki 180 laipsnių, 25 minutes.

Skanaus!



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksas su vyšniomis

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams, kambario temperatūros 80 g
cukraus 100 g
dideli kiaušiniai 3
medaus 1 šaukštas
kukurūzų miltų 200 g
kepimo miltelių 1 šaukštelis
vyšnių be kauliukų 250 g

Paruošimas:
Margariną išsukame su cukrumi. Įmušame kiaušinius ir gerai išplakame.

Pilame jogurtą, medų ir gerai išmaišome.

Į gautą masę suberiame miltus, sumaišytus su kepimo milteliais,
nuolatos maišydami.

Į tešlą įmaišome vyšnias.

Kepimo formą ištepame margarinu ir supilame tešlą.

Kepame orkaitėje(180-200 C)30-35 minutes.



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksas "Gėlytė"

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 150 g
cukraus 100 g
vanilinio cukraus 1 pakelis
kiaušiniai 4
miltų 250 g
kepimo miltelių 2 šaukšteliai
pieno truputį

Paruošimas:
Margariną su cukrumi ir vaniliniu cukrumi išsukame iki purios masės.

Po vieną įmušame kiaušinius.

Miltus persijojame ir sumaišome su kepimo milteliais. Šio mišinio po
šaukštą įberiame į margarino plakinį.

Į tešlą įpilame šiek tiek pieno, kad tešla sunkiai varvėtų nuo šaukšto.

Kepame 180 laipsnių orkaitėje apie 35 minutes.



Desertai Keksai ir keksiukai

Šokoladiniai keksiukai

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 250 g
cukraus 200 g
kiaušiniai 4
grietinės 200 g
vanilinio cukraus 1 pakelis
miltų 300 g
kepimo miltelių 1 pak. (15g)
šokolado 150-200 g

Paruošimas:
Margariną su cukrumi ir kiaušiniais išsukame iki purios masės.

Suberiame vanilinį cukrų, miltus, kepimo miltelius, sutarkuotą šokoladą
ir įdedame grietinės.

Kai tešlą jau paruošta, supilame jos į kiekvieną kepimo formelę ir
kepame keksus 180 laipsnių orkaitėje apie 20 min.

Papuošiame pagal savo skonį ir fantaziją.



Desertai Keksai ir keksiukai

Mėlynių keksiukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Miltai 200 g
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Cukrus 100 g
Kiaušinis 1 vnt.
Medus 2 valg. šaukšt.
Vanilinas 1 arbat. šaukštel.
Pienas 100 ml
Šaldytos mėlynės 110 g

Paruošimas:
Įdėti popierinius keksiukų dėkliukus į kepimo formą. Sumaišyti miltus
su kepimo milteliais. Dideliame dubenyje plakikliu išplakti margariną
VILNIUS, cukrų ir medų, kol masė taps lengva ir puri. Įdėti vanilino,
įmušti kiaušinį ir vėl gerai viską plakti. Suberti pusę miltų, supilti pieną,
suberti likusius miltus. Į tešlą suberti mėlynes. Išplaktą tešlą šaukštu
dėti į keksiukų dėkliukus ir kepti maždaug 30 minučių, kol gražiai parus.
Po 5 min. galima išimti keksiukus.

Recepto istorija:
Tiesiog gražu žiūrėti, kaip mano mama ir dukra kartu kepa šiuos
keksiukus.



Desertai Keksai ir keksiukai

Šokoladinis keksas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Kepimo milteliai 2 arbat. šaukštel.
Vanilinis cukrus 2 arbat. šaukštel.
Miltai 200 g
Pienas 200 ml
Kiaušiniai 2 vnt.
Kakava 80 g
Cukrus 200 g

Paruošimas:
Puode sumaišyti pieną su 1/2 cukraus ir kakavą. Kaitinti tol, kol pradės
virti. Palikti atvėsti. Margariną VILNIUS kepiniams išmaišyti su likusiu
cukrumi, vieną po kito įmuši kiaušinius, įpilti užvirinto pieno mišinį.
Kitame dubenyje sumaišyti miltus, vanilinį cukrų ir kepimo miltelius,
tuomet sudėti mišinį ir išmaišyti. Tešlą sudėti į margarinu išteptą
kepimo skardą. Kepti apie valandą. Iškepus aptepti ištirpintu šokoladu.

Recepto istorija:
Patiekalas, kuriuo stebinu draugus ir artimuosius. Paprastas, greitai ir
nesudėtingai paruošiamas. Skanaus!



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksiukai su braškėmis ir šokolado gabaliukais

Ingredientai:
miltų 3 puodeliai
cukraus 1 puodelis
kepimo miltelių 3 a.š.
druskos 1 žiupsnelis
pieno 1,5 puodelio
kiaušinių 2
margarino VILNIUS kepiniams 80 g
šviežių pjaustytų braškių 2 puodeliai
šokolado gabaliukais 1 puodelis

Paruošimas:
Įkaitinkite orkaitę iki 200 C.

Išmaišome tešlą ir galiausiai į pasigamintą tešlą įmaišome šokolado ir
braškių gabalėlius.

Tešlą paskirstome į keksiukų formeles ir kepame orkaitėje apie 15
minučių.



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksas su vaisiais

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 120 g
cukraus 150 g
kiaušinis 1
druskos 1 žiupsnelis
miltų 150 g
kepimo miltelių 1 šaukštelis
vyšnių be kauliukų 150 g
razinų 80 g

Paruošimas:
Išlydytą margariną sumaišome su cukrumi, mušame kiaušinus ir
išplakame. Suberiame kepimo miltelius, druską, miltus ir gerai
išmaišome.

Į tešlą įmaišome vyšnias ir razinas.

Į kepimo skardą supilame tešlą.

Kepame orkaitėje, įkaitintoje iki 180 laipsnių, 30 min.



Desertai Keksai ir keksiukai

Rabarbarų keksas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 180 g
Kiaušiniai 2 vnt.
Miltai 300 g
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Sutirštintas kondensuotas pienas 1 ind.
Cukrus 2 arbat. šaukštel.
Cinamonas 1 arbat. šaukštel.
Rabarbarų stiebai 5-6 vnt.
Druska žiups.

Paruošimas:
Rabarbarų stiebus, nuvalius odelę, supjaustome griežinėliais, kuriuos
pabarstome cukrumi bei cinamonu. Paliekame inde, kad cukrus šiek
tiek aptirptų. Margariną VILNIUS kepiniams išsukame su kondensuotu
pienu, kiaušiniais ir druska. Miltus sumaišome su kepimo milteliais ir
beriame į tešlą. Viską gerai permaišome. Kekso formą išklojame
kepimo popieriumi. Pilame pusę tešlos. Ant viršaus beriame rabarbarus
su visu išsiskyrusiu skysčiu. Užpilame likusią tešlą. Viršų pabarstome
cukrumi. Pašauname į iki 180 laipsnių įkaitintą orkaitę valandai. Nors
skaniausias šis keksas su rabarbarais, tačiau ne sezono metu, juos
drąsiai galima keisti obuoliais, trintomis spanguolėmis ar bruknėmis.
Skanaus!

Recepto istorija:
Turbūt daugelis pamena, kad kažkada būdavo taip: lauži rabarbaro
lapkotį," nugarbanoji" žemyn odą, dažai į cukrų ir į burną. Kartais nuo
tokių vaišių visą giminę sutraukdavo :). O jau lapai lapai, tai tikras
atradimas žaidžiant ir vaidinant įvairių visuomenės sluoksnių damas :).
Ech tie barbarai rabarbarai :). Tad šis keksas man visada primena
vaikystę, kiemo draugus ir smagias vasaras pas tėvus :). Tikiuosi, kad
ir Jums primins :)



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksiukai su mėlynėmis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 120 g
Miltai 200 g
Kepimo milteliai 2 arbat. šaukštel.
Mėlynės g.b. šaldytos 1 stikl.
Kiaušiniai 2 vnt.
Cukrus 200 g
Grietinė 180 g
Soda 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Miltus persijojame į dubenį ir sumaišome su kepimo milteliais ir
maistine soda. Dideliame dubenyje išplakame kiaušinius. Suberiame
cukrų, vanilinį cukrų, sudedame margariną VILNIUS, grietinę ir gerai
išmaišome. Suberiame miltų mišinį ir vėl išmaišome. Paskiausiai į tešlą
sudedame mėlynes ir sumaišome.Tešlą dedame į popierines keksiukų
formeles. Jas sudedame į skardą. Kepame 180 laipsnių karštumo
orkaitėje. Skanaus!

Recepto istorija:
Paprastas skanus keksiukų ir mėlynių derinys!



Desertai Keksai ir keksiukai

Šokoladiniai keksiukai

Ingredientai:
pieno 70 ml
miltų 4 šaukštai
cukrus 3 šaukštai
kakavos 2-3 šaukštai
kepimo miltelių 1 šaukštelis
margarino VILNIUS kepiniams 40 g
cukraus pudros 1 šaukštas

Paruošimas:
Cukrų maišome piene, kol nelieka cukraus granulių.

Sumaišome kartu su išlydytu margarinu.

Beriame miltus, kakavą, kepimo miltelius ir gerai išmaišome.

Tešlą supilame į formeles ir kepame 180 laipsnių orkaitėje apie 10-15
minučių.

Iškepusius pyragėlius pabarstome cukraus pudra.



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksas su razinomis

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 175 g
cukraus 175 g
razinų 175 g
miltų 240 g
kiaušiniai 3 vnt
Kepimo milteliai
Vanilinas
Žiupsnelis druskos

Paruošimas:
Margariną išsukame su cukrumi iki baltos, purios masės. Tada
įmušame kiaušinius ir toliau maišome. Dedame druską, vanilę ir
nuplautas, nusausintas razinas. Išmaišome. Sumaišome tarpusavyje
miltus ir kepimo miltelius, juos sumaišome su turima mase. Gautą
tešlą pilame į kepimo formą išteptą margarinu.

Kepame 160 C laipsnių orkaitėje apie 80 - 100 minučių.



Desertai Keksai ir keksiukai

Spalvoti keksiukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 240 ml
Mineralinis vanduo 460 ml

Paruošimas:
Receptas tinkantis pradedančioms arba labai laiko neturinčioms
šeimininkėms. Nusiperkame 2 pakelius "Malsenos" miltinio mišinio.
Vieną šokoladinį, kitą apelsininį. Į vieną dubenėlį pilame šviesaus
kekso miltus supilame 120 g. tirpinto margarino VILNIUS kepiniams ir
230 ml. mineralinio vandens. Sumaišome iki vientisos masės. Taip pat
paruošiame ir šokoladinio kekso masę. Tešlą dedame į formeles: įdedu
spalvotus popieriukus krepšelius ir į juos sudedu paruoštą masę po
didelį šaukštą abiejų spalvų, todėl gaunasi tokie margi. Kepame
180-200 laipsnių temperatūroje apie 50 min. 

Recepto istorija:
Šie keksiukai stebina svečius ir artimuosius. Greita ir skanu.



Desertai Keksai ir keksiukai

Bananiniai keksiukai

Ingredientai:
Miltų 0,5-1 puodelio
Rudojo cukraus 1 a.š
Bananų 2 vnt
Kiaušinių 1 vnt
Baltojo cukraus 150 g
Kepimo miltelių 0,5 a.š
Cinamono 1 žiupsnelis
Margarino VILNIUS kepiniams 30 g

Paruošimas:
Miltus sumaišome su kepimo milteliais. Kiaušinį išplakame su cukrumi.
Bananus sutriname su cinamonu ir margarinu.
Visus ingredientus sumaišome.
Supilame tešlą į formeles ir kepame 180 laipsnių orkaitėje 20-25
minutes.
Na, o iškepus pasitelkiame savo fantazija jų puošybai ;)



Desertai Keksai ir keksiukai

Obuoliniai keksiukai "Rudens bučinukai"

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 50 g
Miltų 150 g
Kepimo miltelių 1 a.š
Kiaušinių 3 vnt
Rudojo cukraus 130 g
Natūralaus jogurto 100 g
Vidutinio dydžio obuolių 3 vnt
Cinamono 1 v.š
Cukraus 1 v.š

Paruošimas:
Ištirpinkite margariną .Sumaišykite miltus su kepimo milteliais.
Kiaušinius gerai išplakite su rudu cukrumi, miltais, margarinu ir jogurtu.
Nulupkite obuolius skustuku ir susukite roželes. Į formeles įdėkite tešlą
ir ant viršaus uždėkite roželes. Keksiukus kepkite 175°C įkaitintoje
orkaitėje apie 15 min.
Skanaus!



Desertai Keksai ir keksiukai

Minkštas keksas su karamelės užpilu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250 g
Cukraus 2 1/2 stikl.
Kiaušiniai 6 vnt.
Vanilinio cukraus 2 arbat. šaukštel.
Miltų 3 stikl.
Razinų ir džiovintų spanguolių 100-200 g
Cukraus karamelei 200 g
Grietinėlės 200 ml
Sviesto 50 g

Paruošimas:
Pirma, ruošiame tešlą keksui, bet prieš tai įkaitiname orkaitę iki 170 C.
Noriu įspėti, kad dviem valandom prieš ruošiant, išimkite visus
produktus iš šaldytuvo, kad būtų kambario temperatūros. Taigi,
minkštą margariną peiliu susmulkiname iki kubelių, įdedame
Philadelphia sūrio ir plakame mikseriu, kol sviestas gražiai susivolios su
sūriu ir taps lygios konsistencijos. Po to beriame cukrų ir vanilinį cukrų
ir kantriai plakame 5 min. Mušame po vieną kiaušinį ir po kiekvieno
labai gerai išplakame- bent po 1- 2 min. Galiausiai įsijojame miltus ir
stengiamės, kad kai tik viskas išsimaišo, neplakti, kad į tešlą neprieitų
oro ir ji nesukristų bekepant. Suberiame razinas ir spanguoles,
mirkytas brendyje. Taip jos įgaus nuostabų aromatą ir skonį. Kepame
apie 1 h 20 min., kol prie įkišto pagaliuko neliks tešlos. Tuo tarpu
ruošiame karamelę. Į puodą storu dugnu po truputį beriame cukrų ir
kantriai laukiame, kol pradės lydytis. Po maždaug 5-8 min., kai iš
cukraus turime skystį, įdedame sviestą ir įnirtingai maišome. Jei masė
per skysta, beriame dar cukraus ir nuolat maišome, kol gausime
vientisą, bet gabaliukų masę. Galiausiai, nuėmus trumpam nuo ugnies
pilame grietinėlę ir vėl statome ant jos, maišome. Kai išvirs, karamelę
pilame į puodukus, kad atvėstų. Iškepusį pyragą apliejame karamele.
Skanaus!

Recepto istorija:
Tai šilčiausias, skaniausias ir karameliškiausias šeimos pyragas- keksas.
Dievinu šį receptą, nes jis išeina labai minkštas, ne per saldus,
švelnaus skonio. Ypač tinka su pienu.



Desertai Keksai ir keksiukai

Kumpio ir sūrio keksiukai

Ingredientai:
Grietinės 400 g
Ištirpinto margarino VILNIUS kepiniams 100 g
Kepimo miltelių 2 a.š
Kiaušinių 1 vnt
Kumpio (rūkyto arba virto) 200 g
Miltų 280 g
Tarkuoto sūrio 50 g

Paruošimas:
Sumaišyti miltus su kepimo milteliais ir trupučiu druskos, įmušti
kiaušinį, įdėti grietinę ir margariną. Sūrį sutarkuoti, kumpį smulkiai
supjaustyti ir sudėti i bendrą masę. Išmaišyti ir kepti įkaitintoje
orkaitėje apie 20 minučių.



Desertai Keksai ir keksiukai

Velykinių keksiukų puokštė

Ingredientai:
Cukraus pudros 225 g
Margarino VILNIUS kepiniams kambr.t. 225 g
Miltų 225 g
Kepimo miltelių 1 a.š
Kiaušinių 4 vnt
Bananų
Konservuotų ananasų

Paruošimas:
Minkštą margariną VILNIUS kepiniams gerai išsukti su cukraus pudra,
po vieną įmušti kiaušinius. Kepimo miltelius sumaišyti su miltais ir
persijoti į turimą masę. Supjaustyti bananus ir ananasus vienodo
dydžio gabalėliais ir sudėti į turimą masę. Kepti apie 17 min iki 180
laipsnių įkaitintoje orkaitėje. Puošiau kavos likerio skonio maskarponės
kremu :)



Desertai Keksai ir keksiukai

Velykinis keksas

Ingredientai:
Varškės 200 g
Kiaušinių 3-4 vnt
Margarino VILNIUS kepiniams 250 g
Miltų 200 g
Krakmolo 200 g
Apelsino žievelė 1 vnt
Cukraus 200 g
Vanilinio cukraus 1 a.š
Kepimo miltelių 2 a.š

Paruošimas:
Cukrų gerai išplakame su kiaušiniais. Margariną (kambario
temperatūros) gerai ištriname su varške. Sumaišome abi mases. Pilam
vanilinį cukrų, apelsino sultis ir nutarkuotą žievelę. Tuomet supilame
sausus ingredientus. Viską gerai permaišome. Sukrečiame į kepimo
indą ir kepame 190 C temperatūroje 40-50 minučių.



Desertai Keksai ir keksiukai

ŠV.Kalėdų keksas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Cukrus 150 g
Grietinė 35 proc. 1 stikl.
Miltai 1,5 stikl.
Bulvių krakmolas 0,5 stikl.
Kakavos milteliai 1 valg. šaukšt.
Geriamoji soda arba kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Vanilinis cukrus 0,5 arbat. šaukštel.
Citrinos sultys 50 g
Rzinos be kauliukų 1 sauja
Juodasis šokoladas 200 g
Valgomieji karoliukai papuošimui 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Tešlos paruošimas: /geriausia mikseriu/: Kiaušinius nuplauti, išplakti iki
putų. Plakant berti cukrų, pilti grietinę, berti miltus, bulvių krakmolą,
vanilinį cukrų, sodą, supilti citrinos sultis, išlydytą ir atvėsintą
margariną ir viską labai gerai išmaišyti iki vientisos masės. Tešlą
padalinti į 3 dalis. Į 1- ą dalį tešlos įberti kakavos miltelių, o į likusias
dvi dalis- nuplikytų karštu vandeniu, nusausintų razinų. Jeigu darome
keksiukus mažose formelėse, kakavos nereikia. Kekso formą ištepti
sviestu, supilti dalį tešlos su razinomis, ant jos- visą kakavinę tešlą ir
ant viršaus- likusią tešlos dalį su razinomis. Kepti labai karštoje
orkaitėje apie 1 val. Galima aplieti šokoladu ir papuošti pagal savo
skonį, šventės tematiką. Pjaustyti atvėsusį. Skanaus!

Recepto istorija:
Jis tiesiog susikūrė ir iš niekur neatkeliavo. Tai mano kūryba. Mano ir
vyro tėvai visuomet laukia šio kekso per šventes ir suvalgo jį iki
paskutinės razinos. Pabandykit išsikepti ir pamatysit, kaip tai paprasta,
skanu, kaip malonu kartu su artimaisiais ragauti savo rankų darbo
skanėstą.



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksiukai su mėlynėmis

Ingredientai:
mėlynių 120 g
kiaušinio 1 vnt.
pieno 120 ml
margarino VILNIUS kepiniams 60 g
miltų 200 g
kepimo miltelių 1 a.š.
sodos 0.5 a.š.
cukraus 100 g
vanilinio cukraus 0.5 a.š.

Paruošimas:
Dedame miltus, cukrų, kepimo miltelius ir sodą, viską gerai išmaišome.
Įmušame kiaušinį, supilame tirpintą margariną, pieną ir uogas.
Išmaišome ir dedam į keksiukų formeles. Kepame 180 C apie 30 min.,
kol paruduos.



Desertai Keksai ir keksiukai

Greiti bananiniai keksiukai

Ingredientai:
Kiaušinių 2 vnt.
Margarino VILNIUS kepiniams 60-70 g
Miltų 200 g
Kepimo miltelių 1 a.š.
Cukraus 6 v.š.
Natūralus jogurto ar kefyro 100 ml
Razinų 1 sauja
Banano 1 vnt.
Perlinio cukraus

Paruošimas:
Kiaušinius sumaišyti su jogurtu ar kefyru ir cukrumi. Miltus sumaišyti
su kepimo milteliais. Ištirpintą margariną supilti į kiaušinių masę. Miltus
berti į skystą masę, sumaišyti. Įdėti razinas ir susmulkintą bananą.
Keksiukų formoje išdėlioti popierines formeles ir dėti tešlos beveik iki
viršaus. Pabarstyti perliniu cukrumi ir kepti 190 laipsnių orkaitėje apie
30 min., kol gražiai apskrus. Skanaus!



Desertai Keksai ir keksiukai

Apelsininis keksas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250 arbat. šaukštel.
Pienas 100 ml
Cukrus 250 g
Miltai 500 g
Kiausiniai 5 vnt.
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Vanilinis cukrus 1 arbat. šaukštel.
Apelsinai 3 vnt.
Apelsinu dzemas su zieveliu gabaliukais 3 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Kiausinius istrinti su cukrumi,sudeti minksta sviesta.Miltus sumaisyti su
kepimo milteliais suberti y mase.Apelsinus nutarkuoti,zieveles
sudeti,sultis isspausti-taip pat supilti y tesla.Suberti vanilini
cukru,supilti piena ir gerai ismaisyti iki vientisos grazios mases.As tai
darau su mikseriu.Apelsinu dzema galima sumaisyti su tesla,galima
tesla sukretus y kekso forma po sauksteli dzemo nardinti y tesla,tada
ypac graziai matosi kad keksas apelsinu,bet nelabau graziai issiima is
formos:)Betkuriuo atveju keksa kepam 200laipsniu
temp.50min.Leidziam atvesti.Skanaus!:)

Recepto istorija:
Sis keksas ne sausas,dregnas,be galo kvapnus,grazios auksines
spalvos.Dar nei karto nenuvyle,nei manes,nei ragautoju,puikiai isgirtas
keksas! Galima puosti sokoladiniu,apelsinu glajumi ar tiesiog
apibarstyti cukraus pudra.Paskanaukite!:)



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksiukai su spanguolėmis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 0,5 stikl.
Spanguolės 150 g
Kiaušiniai 2 vnt.
Miltai 2 stikl.
Kepimo milteliai 2 arbat. šaukštel.
Cukrus 1,5 stikl.
Pienas 0,5 stikl.
Vanilinis cukrus 2 arbat. šaukštel.
Druska žiups.
Miltelinis cukrus g

Paruošimas:
Spanguoles sutrinti šakute (nepadaryti tyrės), nusunkti šiek tiek. Tada
įpilti 0,5 stiklinės cukraus ir išmaišyti. Tešlai kiaušinio trynius sumaišyti
su likusiu cukrumi, vaniliniu cukrumi ir žiupsneliu druskos. Supilti
išlydytą margariną ir pieną. Įmaišyti miltus, sumaišytus su kepimo
milteliais. Atsargiai įmaišyti į tešlą išplaktus baltymus. Į keksiukų
formeles dėti pusė šaukšto tešlos, tada dėti šaukštelį spanguolių
masės ir vėl pusė šaukšto tešlos. Kepti apie 25 minutes 170 0C
orkaitėje. Apibarstyti milteliniu cukrumi. Skanaus :)

Recepto istorija:
Šie keksiukai nuolat kepami žiemos metu, ypač prieš Kalėdas.



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksiukai su migdolais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Cukrus 150 g
Kiaušiniai 2 vnt.
Migdolai 130 g
Miltai 250 g
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Vanilinis cukrus 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Migdolus būtina susmulkinti (nesmulkintų migdolų saujelę pasilikti
papuošimui). Margariną VILNIUS kepiniams gerai išplakti su cukrumi,
vaniliniu cukrumi ir kiaušiniais. Sumaišyti su maltais migdolais, kepimo
milteliais ir miltais. Į metalines keksiukų formeles arba didelę kekso
formą dėti tešlą su šaukštu ir įdėti po migdolą. Kepant didelėje formoje
puse tešlos sumaišyti su kakava, taip gaunasi dar skanesnis keksas.
Kepti 200 laipsnių temperatūroje, 10-15 minučių. Didelį keksą kepti
170-180 laipsnių temperatūroje apie valandą.

Recepto istorija:
Tai greiti ir skanūs keksiukai prie kavos ar arbatos, o ir laiko jiems
pagaminti reikia ne daug. Išbandykite. Skanaus.



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksai su vyšniomis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g
Miltai 400 g
Cukrus 200 g
Vanduo 150 ml
Vanilinis cukrus 1 arbat. šaukštel.
Kiaušiniai 3 vnt.
Krakmolas 1 valg. šaukšt.
Kepimo milteliai 2 arbat. šaukštel.
Cukraus pudra 1 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Vandenį ir margariną VILNIUS kepiniams dėti į puodą ir užvirinti, vėliau
atvėsinti. Kiaušinius išplakti su cukrumi, vyšnias atitirpinti ir sumaišyti
su krakmolu ir cukraus pudra. Miltus persijoti su kepimo milteliais. Į
kiaušinio plakinį maišyti dalį miltų, dalį margarino, ir vėl miltus ir
margariną. Maišyti, kol masė taps vientisa. Į kepimo formeles dėti 2
šaukštus masės, šaukštą uogų ir ant viršaus šaukštą masės. Kepti 180
laipsnių temperatūros orkaitėje 35 min. vėliau sumažinti iki 150
laipsnių ir dar 35 min. Leisti atvėsti ir tik tuomet ištraukti iš orkaitės.
Skanaus!

Recepto istorija:
Skanu, gražu ir daug :)



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksas su šokolado gabaliukais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Cukrus 200 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Miltai 400 g
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Kefyras 150 ml
Kapotas šokoladas 1 saujelė
Šokoladinis glajus pakelis

Paruošimas:
Kiaušinius ištriname su cukrumi, įdedame kambario temperatūros
margariną VILNIUS kepiniams, supilame kefyrą, miltus sumaišome su
kepimo milteliais ir viską suberiame į tešlą, gerai išmaišome.
Suberiame kapotą šokoladą, tešlą sukrečiame į kekso kepimo formą ir
kepame 175 laipsnių temperatūroje 45 min. Atvėsiname ir apliejame
šokoladiniu glajumi. Skanaus!

Recepto istorija:
Receptas paprastas, bet ne prastas. Lengvai ir greitai paruošiamas,
šokoladu kvepiantis gardėsis.



Desertai Keksai ir keksiukai

Puriausias keksas su šokolado gabaliukais

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 125 g
Cukraus 3/4 puodelio
kiaušinis 1 vnt
Citrinos žievelė ir sultys 0,5 vnt
Jogurto (naudojau su slyvomis) 125 ml
Miltų 1 1/2 puodelio
Kepimo miltelių 1 1/2 šaukštelio
Mėgstamo šokolado 60 g

Paruošimas:
Margariną išsukti su cukrumi, įdėti kiaušinį, žieveles ir sultis. Įmaišyti
jogurtą. Miltus sumaišyti su kepimo milteliais ir kapotu šokoladu.
Sausus produktus sumaišyti su šlapiais. Neplakti - svarbu, kad sausi
susimaišytu su šlapiais. Kepti apie valandą-pusantros iki 200 laipsnių
įkaitintoje orkaitėje. Jei labai ruduoja viršus - šiek tiek primažinti ugnį.
Tai pats puriausias keksas, kokį tik kada esu kepusi!



Desertai Keksai ir keksiukai

Rikotos keksas su šokoladu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g
Cukraus 200 g
Vanilinio cukraus 2 šaukšteliai
Kiaušinių 3 vnt
Rikotos 250 g
Miltų (naudojau Karališkus) 200 g
Kepimo miltelių 1,5 šaukštelio
Šokolado (naudojau įvairų - juodą, pienišką, kapotus Karakumus) 100 g

Paruošimas:
Sviestą išsukite su cukrumis iki purios masės. Sudėkite kiaušinius ir
rikotą ir vėl gerai išsukite. Miltus sumaišykite su kepimo milteliais ir
suberkite į rikotos-kiaušinių masę. Truputį pamaišykite, suberkite
šokoladą ir maišykite tol, kol neliks gumuliukų.
Kepti iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie valandą (viršus tapo
tamsiai rudas ir plyšo). Skaniausias atvėsęs su saldžia kakava :)



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksas su jogurto ir spanguolių įdaru

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Reikės tešlai:
Cukraus 80 g
Kiaušinių 2 vnt
Kefyro 120 ml
Miltų 300 g
Kepimo miltelių 2 arbatiniai šaukšteliai
Druskos 1 žiupsnelis
Įdarui:
Natūralaus jogurto 200 ml
Riebios grietinės 2 valbomieji šaukšteliai
Cukraus 2 valbomieji šaukšteliai
Vanilinio cukraus 1 pakelis
Bulvių krakmolo 2 valbomieji šaukšteliai
Šaldytų spanguolių 1 sauja

Paruošimas:
Margariną ištirpinau, sumaišiau su cukrumi.
Į gautą masę įmušiau kiaušinius, supyliau kefyrą.
Mikseriu gerai viską sumaišiau.
Miltus sumaišiau su kepimo milteliais ir druska.
Subėriau į kiaušinių - kefyro masę.
Vėl viską gerai išmaišiau. Tešla turėtų būti tirštos grietinės
konsistensijos.
Dabar gaminam įdarą - natūralų jogurtą sumaišiau su 2 šaukštais
grietinės, vaniliniu cukrumi bei cukrumi be priedų.
Subėriau krakmolą ir spanguoles.
Dar kartą gerai išmaišiau įdarą.
Pailgą kepimo skardą ištepiau riebalais ir pabarsčiau miltais.
Pusę keksui skirtos tešlos supyliau į kepimo skardą.
Ant supiltos tešlos atsargiai sukrėčiau įdaro masę.
Tada ant viršaus supyliau paliktą kekso tešlą.
Nieko baisaus, jei viršutinis tešlos sluoksnis pasiskirstys nevienodai.
Tiesiog šakute atsargiai išlyginkite, kad pasiskirstytų ant viso
paviršiaus ploto.
Kepiau 180 laipsnių orkaitėje 45 minutes.
Iškepęs keksas būna labai purus ir minkštas. Palaukite, kol atvės, nes
kitaip nepavyks supjaustyti.
SKANAUS!



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksiukai su varške

Ingredientai:
Pusriebės varškės 250 g
Kiaušinių 3 vnt.
Miltų 1 arbat. šaukštel.
Cukraus 1 arbat. šaukštel.
Margarinas VILNIUS kepiniams 125 g
Druskos 1 arbat. šaukštel.
Kepimo miltelių 1 arbat. šaukštel.
Vanilinio cukraus 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:

Margariną ištirpinkite. Persijotus miltus sumaišykite su kepimo
milteliais ir vaniliniu cukrumi. Kiaušinius išplakite su cukrumi ir
žiupsneliu druskos. Į išplaktus kiaušinius sudėkite pertrintą varškę,
supilkite atvėsintą margariną, viską išmaišykite. Supilkite miltus ir
viską permaišykite. Kepkite iki 170-180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje,
kol gražiai paruduos.



Desertai Keksai ir keksiukai

Kavos keksiukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250 g
Miltų 400 g
Cukraus 250 g
Kakavos miltelių 4 arbat. šaukštel.
Vanilinio cukraus 1 arbat. šaukštel.
Kepimo miltelių 1 arbat. šaukštel.
Kiaušinių 4 vnt.
Juodos kavos 100 ml

Paruošimas:
Margariną išsukite su cukrumi iki purios masės. Sudėkite kiaušinius ir
dar kartą išsukite. Į masę supilkite miltus, kepimo miltelius, vanilinį
cukrų, kavą ir kakavą. Viską gerai išmaišykite. Kepkite 20min, iki 180
laipsnių įkaitintoje orkaitėje.



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksiukai su fantazija

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 130 g
Kiaušiniai 2 vnt
Cukraus 150 g
Natūralaus jogurto (galima ir ne natūralaus) 200 g
200 g miltų (jei nedėsite jokių priedų, jei dėsite, tai dėkite pvz. 100 g miltų ir
100 g kokosų drožlių/avižinių dribsnių/maltų migdolų (kurie padaro keksiukus
itin purius)
Kepimo miltelių 1 arbatinis šaukštelis

Paruošimas:
Sviestą išsukti su cukrumi, įplakti kiaušinius. Tuomet pridėti ir
sumaišyti kartu išlydytą sviestą ir jogurtą. Jei dedat priedų – migdolų,
kokosų ar dribsnių – dabar jų eilė. Galiausiai įsijoti miltus ir kepimo
miltelius. Dabar turime bazinę keksiukų tešlą, kurią galima naudoti
pagal Jūsų fantaziją.
Mano keksiukai buvo sokoladiniai su bananų įdaru ir bananiniai su
nutelos įdaru.
Tešlą padalinti į dvi dalis. Šokoladiniams keksiukams:
į tešlą įdėti porą šaukštų kakavos ir išmaišyti. Šakute sutrinti bananą. Į
formeles dėti tešlos, tada šaukštelį sutrintų bananaų ir ant viršaus vėl
šaukštą tešlos.
Bananiniams keksiukams: į tešlą įdėti 1-2 šakute sutrintus bananaus,
įberti žiupsnelį vanilinio cukraus ir išmaišyti (galima įberti ir šokolado
drožlių). Į formelę dėti šaukštą tešlos, tuomet a.š. nutelos ir ant viršaus
vėl tešlos.
Formeles galima pripildyti beveik sklidinas, o keksiuku viršų dekoruoti
migdolų drožlėmis ar kitokiais pabarstukais.
Kepti 190 orkaiteje apie 20 min., o iškepusius prieš išimant atvėsinti.
Skanaus!



Desertai Keksai ir keksiukai

Medaus keksiukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 90 g
Kiaušinių 2 vnt.
Cukraus pudros 75 g
Rudojo cukraus 10 g
Medaus 15 g
Miltų 90 g
Kepimo miltelių 2 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Išsukite kiaušinius su cukraus pudra ir ruduoju cukrumi bei medumi iki
vientisos masės.Supilkite tirpintą margariną ir suberkite miltus bei
kepimo miltelius. Gautą tešlą sudėkite į keksiukų formeles ir kepkite 8
min, iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje.



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 140 g
Miltų 200 g
Kepimo miltelių 0.5 arbat. šaukštel.
Cukraus 50 g
Druskos 0.5 arbat. šaukštel.
Vanilinio cukraus 0.5 arbat. šaukštel.
Kakavos 2 valg. šaukšt.
Kiaušinių 3 vnt.
Kondensuoto pieno 150 g

Paruošimas:
Margariną ištrinkite su cukrumi, vaniliniu cukrumi ir druska. Supilkite
kondensuotą pieną ir išmaišykite. Po vieną muškite kiaušinius, po
kiekvieno gerai išmaišykit. Miltus sumaišykit su kepimo milteliais ir
padalinkit pusiau. Taip pat padalinkit kiaušinių masę, į vieną iš jų įdėkit
kakavos. Dėkite į sviestu išteptą formą. Mediniu pagaliuku maišykit abi
tešlas. Skanaus :)



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksiukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 140 g
Miltų 200 g
Kepimo miltelių 0.5 arbat. šaukštel.
Cukraus 50 g
Druskos 0.5 arbat. šaukštel.
Vanilinio cukraus 0.5 arbat. šaukštel.
Kakavos 2 valg. šaukšt.
Kiaušinių 3 vnt.
Kondensuoto pieno 150 g

Paruošimas:
Margariną ištrinkite su cukrumi, vaniliniu cukrumi ir druska. Supilkite
kondensuotą pieną ir išmaišykite. Po vieną muškite kiaušinius, po
kiekvieno gerai išmaišykit. Miltus sumaišykit su kepimo milteliais ir
padalinkit pusiau. Taip pat padalinkit kiaušinių masę, į vieną iš jų įdėkit
kakavos. Dėkite į sviestu išteptą formą. Mediniu pagaliuku maišykit abi
tešlas. Skanaus :)



Desertai Keksai ir keksiukai

Kefyriniai keksiukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Cukraus 100 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Manų kruopos 1 stikl.
Miltų 1 stikl.
Kefyro 1.5 stikl.

Paruošimas:
Manus sumaišykite su kefyru. Atskirame inde iki purumo išsukite
kiaušinius su cukrumi. Po truputį suberkite su kepimo milteliais
sumaišytą stiklinę miltų, manų ir kefyro mišinį. Gerai išsukite.
Paskiausiai įmaišykite lydytą atvėsintą margariną ir kepkite apie
pusvalandį 180 C orkaitėje specialiose keksiukų formose



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksiukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Pienas 75 ml
Cukrus 150 ml
Kiaušinių 2 vnt.
Miltų 250 ml
Kepimo miltelių 1 arbat. šaukštel.
Bulvių krakmolo 2 valg. šaukšt.
Vanilinio cukraus 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Margariną išlydykite ir į jį supilkite pieną. Truputėlį pakaitinkite, bet
neužvirkite. Kaušinius išplakite su cukrumi. Miltus sumaišykite su
krakmolu, kepimo milteliais , vaniliniu cukrumi. Į miltų mišinį įmaišykite
margariną su pienu, paskui kiaušinius su cukrumi. Tešlą supilstykite į
keksiukam skirtas formeles ir dėkte į iki 200 laisnių įkaitintą orkaitę.
Kepkie apie 15 min.



Desertai Keksai ir keksiukai

Šokoladiniai keksiukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Miltai 190 g
Kepimo milteliai 0.5 arbat. šaukštel.
Cukrus 50 g
Vanilinis cukrus 0.5 arbat. šaukštel.
Druska 0.5 arbat. šaukštel.
Kakava 3 valg. šaukšt.
Kiaušiniai 3 vnt.
Kondensuotas pienas 200 g

Paruošimas:
Pagaminkite tešlą pagal kekso tešlos pamoką. Kepkite apie 20 min.
180 laipsnių temperatūroje. Apibarstykite cukraus pudra ir patiekite su
mėgstamais ledais ir uogomis. Aš naudojau miško uogų ledus ir avietes.



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksiukai su dešrelėmis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 90 g
miltai 1 stikl.
kukurūzų miltai 1 stikl.
kiaušiniai 2 vnt.
pienas 1 stikl.
kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
dešra 200 g

Paruošimas:
Išplakite kiaušinius su druska ir cukrumi.Įmaišykite
pieną,margariną,miltus,kepimo miltelius,dešra supjaustyta.Supilkite
tešlą į kepimo formeles.Kepti 25min 180 temp



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksiukai su šokoladu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
kepimo milteliai 16 g
kiaušiniai 2 vnt.
miltai 250 g
pienas 100 g
tamsios kakavos miltelių 70 g
juodojo šokolado 100 g
cukrus 100 g

Paruošimas:
Kiaušinius išplakti su cukrumi supilti pieną ištirpintą atvėsusį
margarinąir gerai išmaišyti.Miltus išmaišyti su kakavos bei kepimo
milteliais ir viską palaipsniui pilti į prieštai paruoštą masę.Viską gerai
išmaišyti.Peiliu susmulkinti šokoladąir suberti į keksiukų
masę.Margarinu ištepti keksiukų formeles ir jas pripildyti
masę.Apibarstyti keksiukus trupintu šokoladu.Kepti 30min 200temp



Desertai Keksai ir keksiukai

Citrininis keksas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 75 g
Cukraus 75 g
Miltų 150 g
Razinų 100 g
Romo arba brendžio 3 šaukštai
Citrinos 1/2 vnt
Kiaušiniai 2 vnt
Žiupsnelis druskos
Kepimo miltelių 1 arbatinis šaukštelis
Vanilinio cukraus 2 arbatiniai šaukšteliai

Paruošimas:
Razinas nuplauti ir užpilti brendžiu. Kambario temperatūros sviestą (ar
margariną) išplakti su cukrumi, vaniliniu cukrumi, žiupsneliu druskos,
kiaušiniais ir pusės citrinos sultimis (apie 2 arbatinius šaukštelius). Į
gerai išplaktą sviestą su cukrumi ir kiaušiniais suberti miltus
sumaišytus su kepimo milteliais, gerai išmaišyti. Tada suberti razinas ir
sutarkuotą pusės citrinos žievelę. Viską gerai išmaišyti ir sukrėsti į
kepimo formą. Jei naudojate ne silikoninę ar tefloninę formą, reikėtų
patepti dugną ir šonus aliejumi ir pabarstyti džiuvėsėliais. Kepti 40-45
min. 180C temperatūroje. Patikrinti ar keksas iškepęs galite kaip ir
kitus kepinius- sausu pagaliuku. Jei įsmeigus ir ištraukus pagaliukas
sausas, vadinasi kepinys jau iškepęs.



Desertai Keksai ir keksiukai

Apelsininis keksas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 175 g
miltų 175 g
rudojo cukraus 175 g
kepimo miltelių 1.5 arbat. šaukštel.
kiaušiniai 3 vnt.
glajui CUKRAUS PUDROS 250 g
apelsinų sulčių 3 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Į dubenįpersijojame miltus,kepimo miltelius,beriame cukrų,dedame
minkštą sviestą,įmušame kiaušinius,sudedame apelsino žievelę.Viską
išsukame mediniu šaukštu iki vientisos masės.Pilame tešlą į
aliejumiišteptą formą ir kepame 180temp. 30 min Atvėsiname Glajus Į
sultis beriame žievelę ir po truputį cukraus pudrą.Maišome mediniu
šaukštu,kol gausime vienalytę masę.Glajus neturi būti labai
tirštas.Dedame pyragą į lėkštę užpilame glajų



Desertai Keksai ir keksiukai

Vaniliniai keksiukai- briedžiukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 175 g
Cukrus 170 g
Miltai 130 g
Kepimo milteliai 2 arbat. šaukštel.
Vanilinis cukrus 1 pakelis
Kefyras 100 ml

Paruošimas:
Margariną išsukame su cukrumi ir vaniliniu cukrumi. Įmušame
kiaušinius, viską maišome, supilame kefyrą. Į šią masę pilame miltus
sumaišytus su kepimo milteliais. Įmaišome maltus riešutus. Pyliojame į
kepimo sijonėlius ir kepame 180 C įkaitintoje orkaitėje, apie 20-25 min.
Atvėsusius keksiukus puošiame plakta grietinėle. Iš „M&M's“
saldainukų dėliojame briedžiukams akis, bei nosį, iš riestainiukų- ragus.



Desertai Keksai ir keksiukai

Aguoninis keksas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Miltų 350 g
Kepimo miltelių 1 arbat. šaukštel.
Kiaušinių 4 vnt.
Aguonų 100 g
Citrinos 0.5 vnt.

Paruošimas:
Miltus sumaišyti su kepimo milteliais, margariną išsukti iki purumo.
Maišant sumušti kiaušinius, suberti cukrų, miltus. Iš pusės citrinos
išspausti sultis. Į tešlą supilti citrinos sultis ir aguonas.Masę sudėti į
aliejumi išteptą kekso formą ir kepti 45-60min. Skanųjį keksą palikti
ataušti formoje. Skanaus!



Desertai Keksai ir keksiukai

Angliškas keksas

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
jogurto (geriausiai tinka paprastas be priedų) 1 puodelis (1 puodelio talpa apie
200 ml)
cukraus 1 puodelis
kiaušinis 1 vnt
graikinių riešutų 0,5 puodelio
razinų 0,5 puodelio
cinamono 0,5 a.š.
sodos 1 a.š.
miltų 2 puodeliai

Paruošimas:

Išlydytą margariną sumaišome su cukrumi, mušame kiaušinį, įpilame
jogurto ir išplakame.

Į plakinį įdedame sodos, cinamono ir miltų.

Gerai išminkome tešlą.

Galiausiai į gerai išminkytą tešlą suberiame kapotus graikinius riešutus,
razinas ir gerai sumaišome.

Kepimo formą ištepame aliejumi ar kepimui skirtu margarinu Vilnius,
pabarstome miltų, kad tešla nepriliptų prie formos kraštų.

Sukrečiame tešlą į paruoštą kepimo formą.

Kepame orkaitėje, įkaitintoje iki 220 laipsnių, 40-45 minutes.

Gero apetito:)



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksiukai "Hamburgeriai"

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 1 kepimui
Bananai 2 vnt.
Kiviai 3 vnt.
Nektarinai 2 vnt.
Sezamų sėklos 2 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
1. Paruoškite kekso tešlą pagal "Kepinių akademijos" 5 pamoką. 2.
Patepkite keksiukų formeles aliejumi ir sluoksniuokite tešlą: šviesi,
kakavinė, šviesi. Viršų pabarstykite sezamų sėklomis. 3. Kepkite iki
170 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 20 minučių. 4. Atvėsusius
keksiukus perpjaukite per pusę. Ant vienos pusės išdėliokite
supjaustytus vaisius (bananus, kivius, nektarinus) ir užvožkite kita. 5.
Skanaukite saldžiuosius "Hamburgerius"!



Desertai Keksai ir keksiukai

„Nutella“ keksiukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Miltai 150 g
Cukrus 60 g
„Nutella“ 300 g
Pienas 150 ml
Kiaušiniai 1 vnt.
Kepimo milteliai 2 arbat. šaukštel.
Kapoti lazdyno riešutai 80 g

Paruošimas:
Lydyta margariną sumaišome su pienu ir „Nutella“(200g, likusį 100g
paliekame įdarui). Kitame dubenyje sumaišome miltus, kepimo
miltelius, cukrų. Ant birių produktų supilame margarino ir „Nutellos“
mišinį bei gerai paplaktą kiaušinį. Suberiame riešutus. Tešlą
išpyliojame į kepimo sijonėlius, ant kiekvieno keksiuko dedame po
šaukštelį „Nutellos“ . Kepame 180 C įkaitintoje orkaitėje apie 25-30min.



Desertai Keksai ir keksiukai

Baltojo šokolado keksiukai su kiviais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 90 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Miltai 330 g
Baltasis šokoladas 100 g
Cukrus 210 g
Grietinė 200 g
Kepimo milteliai 3 arbat. šaukštel.
Vanilinis cukrus 1 valg. šaukšt.
Kiviai 7 vnt.

Paruošimas:
Dubenyje sumaišome miltus, kepimo miltelius, vanilinį cukrų.
Margariną ir šokoladą išlydome. Kiaušinius išplakame su cukrumi,
sudedame grietinę, supilame margariną bei šokoladą, persijojame
birius produktus. Viską išmaišome. Nuluptus kivius supjaustome
stambiais gabalėliais, susmaigstome į jau paruoštus kepti keksiukus.
Keksiukus kepame 180 C įkaitintoje orkaitėje 25-30min.



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksiukai su vyšniomis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 125 g
Kiaušinių 2 vnt.
Cukraus 100 g
Miltų 100 g
Krakmolo 25 g
Kepimo miltelių 1 arbat. šaukštel.
Šviežių nuplautų vyšnių be kauliukų 400 g

Paruošimas:
Margariną išsukite su cukrumi ir kiaušiniais. Įmaišome miltus,
sumaišytus su kepimo milteliais ir krakmolu. Į keksiukų formeles
dedame tešlą, įspaudžiame vyšnias. Kepkite 200 C orkaitėje.
Iškepusius keksiukus išimkite iš orkaitės ir apibarstykite cukraus pudra!



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksas su obuoliais

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 225 g
obuolių 600 g
cukraus 200 g
cinamono 2 v.š.
kiaušiniai 4 vnt
miltų 450 g
kepimo miltelių 2 a.š.
pieno 4-5 v.š.

Paruošimas:
Obuolius nulupti, išimti sėklalizdžius ir supjaustyti plonomis skiltelėmis.

Margariną išplakti su cukrumi ir cinamonu. Po vieną įmušti kiaušinius.
Miltus sumaišyti su kepimo milteliais ir kartu su pienu po truputį
įmaišyti į kiaušinių ir sviesto masę.

Tešla turi būti tokios konsistencijos, kad sunkiai varvėtų nuo šaukšto.

Dalį tešlos supilame į kepimo formą, pateptą margarinu, ir ant viršaus
sudedame obuolių skilteles. Likusia tešla užpilame obuolius, kad
nesimatytų.

Kepame 175 C orkaitėje 1 valandą.



Desertai Keksai ir keksiukai

Šokoladiniai keksiukai su karamele

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 120 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Miltai 130 g
Krakmolas 40 g
Cukrus 160 g
Kakava 30 g
Pienas 50 ml
Kepimo milteliai 2 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Dubenyje sumaišome miltus, krakmolą, kakavą, kepimo miltelius.
Minkštą margariną plakame su cukrumi, kol masė pabaltuos.
Nenustodami maišyti, įmušame po vieną kiaušinį. Į šią masę įmaišome
birius produktus, supilame pieną. Keksiukus kepame 190 C įkaitintoje
orkaitėje, apie 15-20min. Iškepusius keksiukus galima įdaryti karamele.
Ją galima išsivirti keptuvėje iš 100g cukraus, 50ml grietinėlės ir 30g
sviesto.



Desertai Keksai ir keksiukai

Šampaniniai keksiukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g
Miltai 250 g
Cukrus 250 g
Šampanas 250 ml
Kiaušinių baltymai 6 vnt.
Kepimo milteliai 2 arbat. šaukštel.
Trintos braškės 150 ml

Paruošimas:
Minkštą margariną plakame su cukrumi, kol masė tampa balta puri
masė. Kitame dubenyje sumaišome miltus, kepimo miltelius. Pilame
šampaną bei birius produktus. Atsargiai įmaišome iki standumo
išplaktus kiaušinių baltymus. Masę pilame į kepimo sijonėlius ir
kepame 180 C įkaitintoje orkaitėje 20-25min. Ant iškepusių keksiukų
dedame po šaukštelį trintų braškių.



Desertai Keksai ir keksiukai

Kondensuoto pieno keksiukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 60 g
Krakmolas 100 g
Kondensuotas pienas 1 skardinė(s)
Pieniškas šokoladas 50 g
Baltasis šokoladas 50 g
Kiaušiniai 2 vnt.
Miltai 100 g
Kepimo milteliai 2 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Krakmolą, miltus, kepimo miltelius sumaišome viename dubenyje.
Kiaušinius mikseriu išplakame iki purių putų. Supilame lydytą sviestą,
kondensuotą pieną, įsijojame birius produktus ir viską atsargiai
išmaišome. Tešlą pyliojame į kepimo sijonėlius, kepame 180 C
įkaitintoje orkaitėje, 25min. Atvėsusius keksiukus apšlakstome lydytu
šokoladu.



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 120 g
Miltai 190 g
Kepimo milteliai 0.5 arbat. šaukštel.
Cukrus 50 g
Vanilinis cukrus 0.5 arbat. šaukštel.
Druska 0.5 arbat. šaukštel.
Kiaušiniai 3 vnt.
Kondensuotas pienas 200 g
Razinos 2 saujelė

Paruošimas:
Cukrų, vanilinį cukrų, druską ir minkštą margariną išplakite mikseriu iki
purumo. Supilkite kondensuotą pieną ir išmaišykite iki vientisos masės.
Įmaišykite po vieną kiaušinį ir po kiekvieno gerai išplakite. Miltus
sumaišykite su kepimo milteliais ir įmaišykit į kiaušinių masę.
Suberkite razinas. Kekso formą ištepkite margarinu. Supilkite tešlą.
Kepkite iki 170°C įkaitintoje orkaitėje apie 45 min. Skanaus :)



Desertai Keksai ir keksiukai

Bananiniai keksiukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 120 g
Cukrus 150 g
Miltai 180 g
Bananai 3 vnt.
Kepimo milteliai 2 arbat. šaukštel.
Kiaušiniai 2 vnt.
Krakmolas 40 g

Paruošimas:
Viename dubenyje sumaišome miltus, kepimo miltelius, krakmolą.
Kiaušinius išplakame su cukrumi. Supilame lydytą margariną, trintus
bananus ir viską lengvai išmaišome. Įsijojame miltus. Viską gerai
išmaišome, tešlą pyliojame į kepimo sijonėlius ir kepame 180 C
karštumo orkaitėje, 15-20min. Iškepusius galima papuošti grietinėle,
šokoladu, karamele.



Desertai Keksai ir keksiukai

Karameliniai keksiukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 90 g
Rududu 1 skardinė(s)
Miltai 250 g
Cukrus 2 valg. šaukšt.
Kiaušiniai 2 vnt.
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Šokoladas 1 pakelis

Paruošimas:
Miltus sumaišome su kepimo milteliais. Baltymus atskiriame nuo trynių.
Baltymus su šaukštu cukraus išplakame iki purių putų, o trynius
išmaišome su likusiu cukrumi. Į trynių masę supilame lydytą margariną,
Rududu. Viską gerai išmaišome, įsijojame miltus. Atsargiai įmaišome
baltymus. Tešlą pyliojame į kepimo sijonėlius, kepame 180 C karštumo
orkaitėje, apie 20min. Atvėsusius keksiukus įdarome lydytu šokoladu.



Desertai Keksai ir keksiukai

Šokoladinis keksas su uogomis

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 200 g
cukraus 250 g
kiaušiniai 4 vnt
druskos 1 žiupsnelis
vanilinio cukrau 1 pak.
romo arba brendžio (pagal skonį) 2 šaukštai
miltų 500 g
pieno 200 ml
kakavos arba šokolado 1,5 šaukštai
cukraus pudros 1 šaukštas
vyšnių (be kauliukų) 150 g
braškių 150 g

Paruošimas:
Margariną išplakame su cukrumi.

Suberiame druską, vanilinį cukrų ir įmušame kiaušinius, supilame romą.

Kai gerai išmaišome, suberiame vyšnias, smulkintas braškes ir dar
kartą išmaišome.

Miltus sumaišome su kepimo milteliais, kakava ar šokoladu ir po vieną
šaukštą dedame į kiaušinio plakinį, nuolatos maišant.

Jei reikia šiek tiek įpilame ir pieno.

Tešlą sudėti į margarinu pateptą kepimo skardą ir kepti orkaitėje (180
C) apie 50 min.

Iškepusį keksą pabarstome cukraus pudra.



Desertai Keksai ir keksiukai

Kepurėtieji braškiniai keksai

Ingredientai:
braškių 200 g
margarino VILNIUS kepiniams 175 g
lazdyno riešutų 2 didelės saujos
migdolų riešutų (galite rinktis kitus savo mėgstamus) 2 didelės saujos
miltų (dėjau 3 šaukštus rupių kvietinių ir 2 šaukštus aukščiausios rūšies
kvietinių miltų) 5 šaukštai
cukraus 125 g
kepimo miltelių 1 šaukštelis
kiaušinių baltymai 5
citrinos žievelė 1 tarkuota
citrinos sulčių 1 šaukštas
druskos 1 žiupsnelis
maskarponės sūrio 200 g
miltelinio cukraus 2 šaukštai
šviežių braškių papuošimui
vanilės esencijos 3 lašai

Paruošimas:
Riešutus paskrudiname orkaitėje 10 min. (200 C), nulupame lazdynų
riešutų luobeles ir visus riešutus sumalame, paliekant stambesnių
gabaliukų (aš mėgstu, kai smagiai krimsisi burnoje:).

Ištirpiname margariną "VILNIUS" kepiniams. Sumaišome miltus,
kepimo miltelius, citrinos žievelę, riešutus, supilame sviestą ir
išmaišome.

Tada supilame iki standžių putų išplaktus kiaušinių baltymus su
cukrumi ir druska. Atsargiai išmaišome iki vientisos masės. Suberiame
ketvirčiais pjaustytas braškes į tešlą ir įmaišome.

Tešlą supilame į keksiukų formeles ir kepame 20 min. 200 C orkaitėje.
Iškepusius paliekame atvėsti iki kambario temperatūros.

Sumaišome maskarponę su citrinų sultimis ir milteliniu cukrumi ir
tepame kremą ant keksų. Puošiame braškėmis.



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksas su braškėmis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250 g
Braškės 2 stikl.
Cukrus 1.5 stikl.
Kiaušiniai 4 vnt.
Kepimo milteliai 1 pakelis
Miltai 400 g

Paruošimas:
Baltymus atskirkite nuo trynių. Ištirpinkite margariną. Trynius ištrinkite
su cukrumi ir sumaišykite su atvėsusiu ištirpintu margarinu. Suberkite
kepimo miltelius ir persijotus miltus. Išmaišykite. Baltymus suplakite iki
putų ir atsargiai įmaišykite į tešlą. Braškes sutrinkite trintuvu. Supilkite
braškių tyrę į tešlą ir išmaišykite. Formą ištepkite riebalais ir
pabarstykite miltais. Supilkite tešlą, kepkite apie 50 min , 200 C
orkaitėje. Iškepusį keksą galima apibarstyti cukraus pudra.



Desertai Keksai ir keksiukai

Citrininis keksas su džiovintais vaisiais

Ingredientai:
kiaušiniai 6
miltų 300 g
cukraus 20 g
džiovintų vaisių ar riešutų 30 g
margarino VILNIUS kepiniams 125 g
kepimo miltelių 1 a.š.
citrinų žievelės 2
citrinos sultys 1
druskos žiupsnelis

Paruošimas:
Margarinas ištirpinamas. Tryniai atskiriami nuo baltymų ir ištrinami su
cukrumi bei druska. Į trynius sudedamas margarinas ir masė
išmaišoma. Suberiami miltai sumaišyti su kepimo milteliais ir masė
išmaišoma. Taip pat supilama citrinos sultys ir dviejų citrinų žievelės,
džiovinti vaisiai ir smulkinti riešutai. Tešla atsargiai išmaišoma ir
pilama į kepimo formą, išteptą riebalais.

Keksas kepamas 180 C laipsnių temperatūroje apie 55 minutes.



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksai

Ingredientai:
kiaušinių 6
cukraus 240 g
citrinos žievelės 1 tarkuotos
krakmolo 120 g
miltų 120 g
kepimo miltelių 1 šaukštelio
margarino VILNIUS kepimo formelėms ištepti 30 g
kakavos 2 šaukštų
juodojo šokolado 100 g

Paruošimas:
Orkaitę įkaitiname iki 175 C temperatūros.

Kiaušinių trynius atskiriame nuo baltymų. Baltymus išplakame su 20 ml
šalto vandens iki purumo. Plakant suberiame cukrų, citrinos žievelę.
Įplakame po vieną trynius. Taip pat įmaišome miltus, krakmolą ir
kepimo miltelius.

Tešlą padaliname į dvi dalis. Į vieną dalį, įmaišome kakavos, į kita -
šokolado gabalėlius.

Tešlą sudedame į margarinus pateptas kepimo formeles ir kepame
orkaitėje apie 15 minučių.



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksas su vanile

Ingredientai:
Tešlai:
kiaušinių 5 vnt
cukraus 150 g
vanilinio cukraus 1 šaukštelis
druskos 1 žiupsnelis
miltų 75 g
krakmolo 75 g
kakavos 25 g
Padažui:
margarino VILNIUS kepiniams 250 g
vanilinio cukraus 1.5 šaukšto
pieno 4 šaukštai

Paruošimas:
Išmaišome tešlą iš tešlai skirtų produktų. Kiaušinių trynius nuo baltymų
galima atskirti, bet nėra būtina.

Tešlą supilame į kepimo formą ir kepame 200 laipsnių orkaitėje apie
25-30 minučių.

Iškepusį ir atvėsusį keksą užpilame pasigamintu padažu. Paliekame
šaldytuve 1 valandai. Padažas gaunamas labai paprastai: ant ugnies
ištirpiname margariną, išmaišome cukrų ir galiausiai, įmaišome pieną
ir nuimame nuo ugnies. Užpilame keksą, jau atvėsusiu padažu.



Desertai Keksai ir keksiukai

Sausainis-Keksas

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams, kambario temperatūros 200 g
cukraus 200 g
kiaušinių 4
miltų 400 g
didelių apelsinų 2
susmulkintų rozmarinų 1 šaukšto
kepimo miltelių 1 šaukštelio
Padažui:
apelsinų uogienės 2 šaukštų
apelsinų sulčių 2 šaukštų

Paruošimas:
Įkaitiname orkaitę iki 180 °C.

Nuo apelsino nulupame žievelę ir išspaudžiame sultis.

Tešlai turėtų gautis maždaug 150 ml + 2 šaukštai padažui.

Sumaišome išsijotus miltus, kepimo miltelius ir rozmarinus.

Margariną išsukame su cukrumi ir sutrinta apelsino žievele.

Įmušame po vieną kiaušinius.Suberiame pasiruošą miltų mišinį ir
supilame dalį apelsinų sulčių.

Supilame tešlą į kepimo formą, pabarstytą miltais, ir kepame apie 40
minučių. Iškepusį paliekame, kad atvėstų.

Pyragą valgome su apelsinų uogiene ir sultimis. Uogienę ir sultis kartu
su keliais šaukštais vandens galima ir pakaitinti.

Skanaus!



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksiukai su grietinėle ir braškėmis

Ingredientai:
miltų 120 g
kakavos 1 v.š.
kepimo miltelių 1 šaukštelis
cukraus 75 g
druskos 1 žiupsnelis
kiaušinis 1 vnt
ištirpinto margarino VILNIUS kepiniams 3 šaukštai
35% grietinėlės 5 šaukštai
Grietinėlei:
35% grietinėlės 5 šaukštai
braškių kiek nėra gaila ir norisi
cukraus 4 šaukštai

Paruošimas:
Sumaišykite visus sausus produktus: miltus + kakava + kepimo
milteliai + druska + cukrus.

Atskirai sumaišykite grietinėlę su margarinu ir kiaušiniu. Supilkite šį
mišinį į sausą, gerai išmaišykite, kad visa masė būtų vientisa.

Tešlą supilame į keksiukų kepimo formelę. Kepkite orkaitėje 180
laipsnių temperatūroje apie 35 minutes.

Išplakite grietinėlę su cukrumi. Atsargiai įplakite su mikseriu ir
susmulkintas braškes.

Grietinėlę palaikykite šaldytuve bent 15 minučių.

Kai keksai atvės, ant viršaus keksų ar šalia patiekite grietinėlę.



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksiukai su įvairiais vaisiais

Ingredientai:
šilto vandens (ne daugiau kaip 43 laipsnių) 80 ml
sausų mielių 15 g
miltų 650 g
šilto pieno (neužvirinto!) 120 ml
kiaušiniai 4 vnt
cukraus 130 g
vanilinio cukraus 1 šaukštas
margarino VILNIUS kepiniams 170 g
vaisių (turėjau džiovintų abrikosų, razinų, figų, vyšnių ir ananasų) 300 g
citrina 1 vnt
apelsinas 1 vnt
kiaušinio trynys (viršui patepti) 1 vnt

Paruošimas:
Šiltą pieną sumaišome su mielėmis ir trupučiu miltų. Paliekame 30
minučių šiltai.

Po to į pieną su mielėmis įmaišome kiaušinius, cukrų, vanilinį cukrų,
margariną. Miltus beriame dalimis ir supilame po truputį vandenį,
nuolat maišant.

Galiausiai įmaišome tarkuotos citrinos žievelės, apelsino, vaisius,
įspaudžiame šiek tiek ir šviežio apelsino sulčių.

Suformuojame pyragėlius formelėse, viršų patepame kiaušinio tryniu ir
kepame iki 180 C orkaitėje apie 30 minučių.



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksiukai su bananais

Ingredientai:
Tešlai:
miltų 240 g
cukraus 150 g
kepimo miltelių 1 šaukštelis
sodos 0,5 šaukštelio
margarino VILNIUS kepiniams 140 g
prinokę bananai 4 vnt
kiaušiniai 2 vnt
Kremui:
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
cukraus pudros 200 g
medaus 1 šaukštas
malto cinamono 1 žiupsnelis

Paruošimas:
Išmaišome sausus produktus: miltus, cukrų, kepimo miltelius, sodą.

Bananus sutriname, išmaišome su kiaušinių, margarino mase.

Į bananų mišinį maišome sausus produktus.

Tešlą paskirstome po keksiukų formeles ir kepame 180 C orkaitėje apie
25 minutes.

Margariną, skirtą kremui ištirpiname, išplakame su cukraus pudra,
medumi ir cinamonu.

Kremu padengiame kiekvieną keksiuką. Papuošimui naudojau po
griežinėlį banano. Man gavosi 12 keksiukų.

Skanaus :)



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksas su slyvomis

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 125 g
cukraus 1 stiklinė
kiaušiniai 4 vnt.
pieno 2 šaukštai
miltų 1,5 stiklinės
kepimo miltelių 1 šaukštelis
slyvų 75 g
miltinis cukrus

Paruošimas:
Kiaušinio tryniai atskiriami nuo baltymų ir išsukami su margarinu bei
cukrumi. Suberiami kepimo milteliai, įpilama pieno ir išmaišoma.
Baltymai išplakami iki putų ir atsargiai sumaišomi su tešla. Kepimo
forma ištepama margarinu, apibarstoma džiūvėsėliais ir supilama dalis
tešlos. Nuplautos, nusausintos slyvos, perpjautos pusiau išdėliojamos
ant tešlos ir supilama likusi dalis tešlos.

Kepama 50 minučių orkaitėje, įkaitintoje iki 180 C laipsnių
temperatūros. Iškepusį apibarstyti miltiniu cukrumi.



Desertai Keksai ir keksiukai

Spanguolių keksiukai

Ingredientai:
miltų 160 g
margarino VILNIUS kepiniams 120 g
kiaušiniai 3 vnt
cukraus 150 g
vanilinio cukraus 10 g
kokoso drožlių 50 g
baltojo šokolado 70 g
citrinos žievelių 2 šaukštai
spanguolių 350 g
druskos 2 žiupsneliai
kepimo miltelių 0,5 a.š.
cukraus pudros (pabarstymui)

Paruošimas:
Miltus išsijojame su druska ir kepimo milteliais.

Išlydytą margariną sumaišome su cukrumi, vaniliniu cukrumi ir
kiaušiniais. Sudedame citrinos žieveles, kokoso drožles ir smulkiai
tarkuotą šokoladą.

Tada supilame išsijotus miltus ir viską gerai išmaišome.

Į tešlą suberiame nuplautas ir nusausintas spanguoles ir vėl maišome.

Supilstome tešlą į margarinu išteptas keksiukų formeles ir kepame 20
min. 180 C temperatūroje.



Desertai Keksai ir keksiukai

Šokoladiniai keksiukai

Ingredientai:
Tešlai:
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
juodojo šokolado 100 g
cukraus 30 g
kiaušiniai 3 vnt
kvietinių miltų 50 g
kepimo miltelių 5 g
Įdarui:
žemės riešutų sviesto 130 g
cukraus pudros 50 g

Paruošimas:
Margariną ir šokoladą ištirpinkite virš silpnos ugnies (atskirai).

Kiaušinius išplakite su cukrumi ir palengva maišydami supilkite
šokoladą. Suberkite miltus, kepimo miltelius ir gerai išmaišykite.

Žemės riešutų sviestą sumaišykite su margarinu ir cukraus pudra.

Į keksiukų formeles dedame šaukštą tešlos, tada arbatinį šaukštelį
įdaro ir vėl tešlos.

Kepame 7-10 min., 200 laipsnių temperatūroje.



Desertai Keksai ir keksiukai

Giros keksas

Ingredientai:
miltų 225 g
cukraus 200 g
kakavos miltelių 3 v.š.
kepimo miltelių 2 a.š.
druskos 0.5 a.š.
kiaušiniai 2 vnt.
grietinės 5 v.š.
margarino VILNIUS kepiniams 4 v.š.
giros 240 ml
vanilės ekstrakto 1 a.š.

Paruošimas:
Dubenyje sumaišiau miltus, cukrų, kakavą, kepimo miltelius ir druską.

Kitame dubenyje - išplaktus kiaušinius, grietinę, ištirpintą margariną,
vanilės ekstraktą ir girą.

Palengva skystą mišinį supyliau į indą su miltais ir anksčiau paminėtais
komponentais.
Gerai išmaišiau, kad tešla būtų vientisa.

Orkaitę įkaitinau iki 180 laipsnių.

Tešlą supyliau į riebalais pateptą kepimo formą.

Kepiau 45 minutes.

Iškepusiam keksui leiskite atvėsti, nes kitaip nesipjaustys.



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksas su aguonomis ir slyvų uogiene

Ingredientai:
Tešlai:
šilto pieno 225 ml
cukraus 80 g
šviežių mielių 30 g
kiaušiniai 2 kiaušiniai
kiaušinio trynys 1 kiaušinio
miltų 500 g
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
druskos žiupsnelis
Įdarui:
pieno 6 šaukštai
aguonų 100 g
medaus 2 šaukštai
cukraus 1 šaukštas
cinamono 0,5 a.š.
slyvų uogienės 200 g
cukraus pudros (pabarstymui)

Paruošimas:
Mieles ištirpiname šiltame piene. Sudedame likusius ingredientus
(margarinas turi būti ištirpintas) ir išminkome tešlą. Paliekame
maždaug pusvalandžiui, kad iškiltų.

Ruošiame įdarą:

Pieną užverdame, pridedame aguonų, cukraus, medaus, cinamono ir
išmaišome.

Kekso formos kepimo indą gerai ištepame margarinu. Tešlą
padaliname į 3 dalis. Vieną dalį pilame ant dugno, dedame aguonas,
užpilame kita dalimi tešlos, dedame uogienę ir vėl uždengiame tešlos
sluoksniu. Paliekame 15 min.

Kepame 175 laipsnių temperatūroje, 45 min. Pabarstome cukraus
pudra.



Desertai Keksai ir keksiukai

Sultingi obuolių - morkų keksiukai su
spanguolėmis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 120 g
Cukraus 250 g
Morkų 150 g
Spanguolių 100 g
Kiaušiniai 2 vnt.
Obuolių 300 g
Kepimo miltelių 3 arbat. šaukštel.
Cinamono 2 arbat. šaukštel.
Druskos 0,5 arbat. šaukštel.
Miltų 310 g

Paruošimas:
Nulupau ir burokine tarka sutarkavau morkas ir obuolius. Tarkuotus
obuolius užpyliau cukrumi ir palikau 10 min. Subėriau spanguoles,
tarkuotas morkas, įmušiau kiaušinius, supyliau lydytą margariną. Viską
gerai išmaišiau. Kitame dubenyje sumaišiau sijotus miltus, kepimo
miltelius, cinamoną ir druską. Įmaišiau juos į obuolių ir morkų masę. Į
keksiukų skardą dėjau popierinius indelius ir juos pripildžiau
pasigaminta keksiukų tešla. Kepiau 190 laipsnių orkaitėje 25 minutes.

Recepto istorija:
Skanaus!



Desertai Keksai ir keksiukai

Cinamoninis raudonųjų burokėlių keksas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 175 g
Miltai 250 g
Kepimo miltelių 3 arbat. šaukštel.
Cukraus 170 g
Moliūgų sėklos 100 g
Dideli obuoliai 3 vnt.
Raudoni burokeliai 2 vnt.
Maltas cinamonas 1 valg. šaukšt.
Kiaušiniai 2 vnt.

Paruošimas:
Obuolius nulupau, sutarkavau burokine tarka. Tą patį padariau ir su
raudonaisiais burokėliais. Sumaišiau tarkuotus obuolius su tarkuotais
raudonaisiais burokėliais, įbėriau šaukštą cukraus ir tarkuotą apelsino
žievelę, molūgų sėklas, įmušiau kiaušinius. Išmaišiau. Miltus, maltą
cinamoną, margariną VILNIUS kepiniams, cukrų su kepimo milteliais
peiliu sukapojau iki vienodo dydžio trupinių. Į trupinius sukrėčiau
obuolių - burokėlių masę. Viską išmaišiau. Kepimo skardą patepiau
sviestu. Sudėjau tešlą (tešla tirštos grietinės konsistensijos). Kepiau
180 laipsnių orkaitėje 45 minutes.

Recepto istorija:
SKANAUS!



Desertai Keksai ir keksiukai

Turkiškas moliūgų keksas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 80 g
Kvietiniai miltai 140 g
Speltos miltai 125 g
Rudasis cukrus 70 g
Kepimo milteliai 2 arbat. šaukštel.
Druskos 1 žiups.
Kiaušiniai 2 vnt.
Stambiai tarkuotas moliūgas 200 g
Natūralaus jogurto 60 ml
Citrinos tarkuotos žievelės 1 vnt.
Romas (nebūtinai) 1 valg. šaukšt.
Kondensuotas pienas 3 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Abiejų rūšių miltus sumaišiau su druska ir kepimo milteliais. Kitame
inde išplakiau kiaušinius su cukrumi, jogurtu ir tarkuota citrinos žievele.
Miltų mišinį subėriau į kiaušinių plakinį. Gerai išmaišiau, kad neliktų
gumulėlių. Supyliau tirpintą margariną VILNIUS kepiniams. Sudėjau
moliūgo tarkius, apšlakstytus romu. Išmaišiau. Kekso formą ištepiau
sviestu ir kondensuotu pienu. Gautą masę supyliau į jau paruoštą
skardą. Kepiau 200 laipsnių orkaitėje 45 minutes. Kepant kekso viršus
gražiai "susproginėjo". Iškepusį keksą nieko nelaukus reikia išinti iš
skardos ir valgyti. P.S. neišsigąskite, iškepusio kekso vidus bus
minkštutis, šaukštu kabinamas, o kraštai - standūs. Jei norisi saldžiau,
viršų dar galima aptepti kondensuotu pienu ir apibarstyti šokoladu

Recepto istorija:
Skanaus
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Labai šokoladiniai kavos keksiukai su
spanguolėmis

Ingredientai:
Reikės 12 keksiukų:
Miltų 300 g
Druskos žiupsnelio
Stiprios kavos 250 ml
Margarino VILNIUS kepiniams 120 g
Cukraus 150 g
Kepimo miltelių 1,5 a.š.
Kakavos miltelių 4 v.š.
Riebios grietinės 3 v.š.
1 vanilės ankštelės arba 1 v.š. vanilinio cukraus
Šaldytų spanguolių saujos
Dekoravimui:
Riebios grietinėlės 250 ml
Cukraus 2 v.š.
Kakavos miltelių 1 a.š.
Šokoladinių širdelių ar kitokių turimų valgomų arba nevalgomų papuošaliukų :)
Vanilės

Paruošimas:
Miltus persijojau, subėriau druską, kepimo miltelius, cukrų.
Vanilės ankštelę perpjoviau išilgai ir išėmiau sėklytes, jas sutryniau
preskonių grūstuvėliu.
Subėriau į miltų mišinį (atidėjau žiupsnelį grietinėlės glaistui)..
Margariną išlydžiau, sumaišiau su grietine ir perkošta užplikyta ir
ataušinta kava.
Supyliau į miltų mišinį.
Viską išmaišiau, kad tešla būtų vientisa.
Tešlą išmaišius, subėriau spanguoles - permaišiau viską.
Į keksiukų kepimo formeles dėjau kepimo popierėlius keksiukams ir 3/4
jų tūrio užpildžiau tešla.
Kepiau 180 laipsnių orkaitėje 25 minutes.
Į atšaldytą grietinėlę subėriau cukrų, žiupsnelį trintų vanilės sėklyčių ir
viską išplakiau iki standžių putų.
Gauta mase aptepiau kiekvieną atvėsusį keksiuką, papuošiau
šokoladinėmis širdelėmis ir apibarsčiau kakavos milteliais.
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Braškių ir šokolado keksiukai

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 125 g
Miltų 450 ml
Cukraus 150 ml
Kepimo miltelių 1 a.š.
Braškių (tinka ir uogienė) 250 g
Grietinės arba natūralaus jogurto 200 ml
Kiaušinių 2 vnt
Juodojo šokolado 75 g
Krakmolo 1 a.š. su kaupu
Miltinio cukraus
Margarino ir kokoso drožlių formelėms patepti ir pabarstyti

Paruošimas:
Keksiukų formeles patepkite margarinu ir apibarstykite kokoso
drožlėmis. Ištirpinkite margariną ir atvėsinkite. miltus sumaišykite su
kepmo milteliais ir cukrumi, išsukite su grietine, kiaušiniais, ištirpintu
margarinu. Masė turi būti vientisa ir tiršta. Šokoladą ir braškes
susmulkinkite, pabarstykite krakmolu, atsargiai išmaišykite ir sudėkite
į tešlą. Tešlą kepkite 175'C temperat8ros orkaitėje apie 25 minutes.
Kai keksiukai iškeps, ištraukite iš orkaitės ir palikite atvėsti. Prieš
pateikdami pabarstykite miltiniu cukrumi.
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Kvapnūs keksiukai su cinamonu ir razinomis

Ingredientai:
Kiaušinių 2 vnt
Cukraus apie 10 šaukštų
Margarino VILNIUS kepiniams ištirpinto 80 g
Miltų 200 gr
Kepimo miltelių 1,5 a.š.
Jogurto 150 ml
Cinamono 5 a.š.
Razinų 2 saujų

Paruošimas:
1. Kiaušinius sumaišome su cukrumi, jogurtu ir ištirpintu margarinu.
2. Miltus išsijojame su cinamonu. Gerai išmaišome kartu su razinomis.
3. Kepame specialioje keksiukams skirtoje formoje. Kiekvieną keksiukui
skirtą vietą išklojame popierine formele ir pilame paruoštą tešlą.
Nepilame iki pat viršaus, nes kepant keksiukas dar pakils. Kiekvieno
keksiuko viršų apibarstome cukrumi su cinamonu.
4. Įkaitiname orkaitę iki 190ºC laipsnių. Kepame apie 25 minutes, kol
keksiukai pakyla ir tampa gražios rusvos spalvos.
Skanaus!
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Gardūs šokoladiniai keksiukai su bananais ir
aguonomis

Ingredientai:
Kiaušinių 2 vnt
Cukraus apie 10 šaukštų
Jogurto 150 ml
Margarino VILNIUS kepiniams (ištirpinto) 80 g
Miltų 200 g
Kepimo miltelių 1,5 a.š.
Nedidelių bananų 3-5 vnt
Pieniško šokolado 100 g
Vanilės esencijos kelių lašelių
Kakavos 3 a.š.
Agounų 3 a.š.
Cinamono 3 a.š.

Paruošimas:
Gaminame:
1. Kiaušinius sumaišome su cukrumi, jogurtu ir ištirpintu margarinu.
Įlašiname vanilės esencijos.
2. Miltus išsijojame su kepimo milteliais, kakava, aguonomis, cinamonu.
Gerai išmaišome.
3. Į tešlą dedame supjaustytus bananus ir vėl išmaišome.
4. Kepame specialioje keksiukams skirtoje formoje. Kiekvieną jos
duobelę ištepame sviestu ir pabarstome džiūvėsėliais (arba dedame
popierines formeles - taip greičiau ir patogiau).
5. Įkaitiname orkaitę iki 190ºC laipsnių.
6. Į formeles pilame tešlą (neužpildome iki viršaus, paliekame vietos
keksiukui iškilti).
7. Į kiekvieną keksiuką dar į vidų įspaudžiame po gabaliuką pieninio
šokolado.
8. Kepame apie 25 minutes, kol keksiukai pakils ir iškeps. Apibarstome
cukraus pudra ir spalvotais pabarstukais.

Vietoj bananų puikiai tinka obuoliai, razinos, sutarkuotos citrinos
žievelės (jas galima dėti į vidų arba apibarstyti keksiukus), įvairios
mėgstamos uogos (mėlynės, vyšnios, juodieji serbentai)...

Recepto istorija:
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Nuostabaus skonio šokoladiniai keksiukai su
grietinėle

Ingredientai:
Juodojo šokolado 150 g
Kiaušinių 3 vnt
Margarino VILNIUS kepiniams 150 g
Kvietinių miltų 150 g
Cukraus 150 g

Paruošimas:
Margariną išlydyti kartu su šokoladu. Kai margarinas atvės, sudėti
cukrų ir labai kruopščiai išmaišyti.
Sudėti kiaušinius.
Galiausiai iš lėto maišant berti miltus ir maišyti, kad neatsirastų
gumuliukų. Tešla turi būti skysta, bet ne per daug.
Kepti 200 laipsnių temperatūros orkaitėje apie 20 minučių, bet reikia
labai žiūrėti, nes gali būti iškepę jau per 15 minučių.

Patarimas: Iškepus galima papuoši lydytu šokoladu bei apibarstyti
pabarstukais, kokoso drožlėmis ar kapotais riešutais. Skanaus!
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Keksiukai (bobutės)

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 50 g
Sviesto 100 g
Augalinio aliejaus 50 g
Kiaušinių 3 vnt
Cukraus 0,5 puodelio
Druskos žiupsnelio
Brendžio arba romo 1 v.š.
Miltų (50 g pradžioj į tešlą, likusius vėliau) 400 g
Mielių 40 g
Pieno 1 puodelio
Brendžio sirupui:
Cukraus 4 v.š.
Vandens 6 v.š.
Brendžio 1.5 v.š.
Cukraus glajui:
Cukraus 250 g
Vandens 150 ml
Citrinos rūgšties 1/4 a.š.

Paruošimas:
Šiltame piene ištirpiname vieną arbatinį šaukštelį cukraus ir druską.
Įdedame mieles ir viską gerai ištriname, kol mielės visiškai ištirpsta. Po
truputį beriame tiek miltų, kad tešla pasidarytų grietinės tirštumo ( ~
3/4 stiklinės). Gautą tešlą, paliekame apie valandą kildintis (turi
padidėti maždaug du kartus).
Kol tešla kildinasi, ruošiame likusius produktus, reikalingus tešlai.
Sviestą, margariną ištirpiname, atvėsiname ir sumaišome su aliejumi.
Kiaušinių trynius atskiriame nuo baltymų. Trynius ištriname su cukrumi,
o baltymus išplakame.
Į pakilusią skystą tešlą įmaišome trynius, sviestą ir vieną valgomąjį
šaukštą romo. Gerai išmaišome. Sudedame išplaktus baltymus ir
atsargiai permaišome. Suberiame likusius miltus iš išminkome tešlą.
Tam, kad tešla neliptų prie rankų, ją reikia ilgai minkyti (rankomis apie
20 min).
Išminkytą tešlą padedame į didelį dubenį, uždengiame rankšluosčiu ir
paliekame 1,5 val. kildintis (tešla per tą laiką turi kelis kartus padidėti).
Iškilusią tešlą šiek tiek paminkome, kad išeitų oro burbuliukai. Ir
formuojame rutuliukus.
Kepimo formas ištepame sviestu, sudedame į jas paruoštus rutuliukus.
Paliekame bobas pusvalandžiui, kad vėl padidėtų bent dvigubai.
Kepame 20 - 30 min iki 220 laipsnių įkaitintoje orkaitėje (prieš kepant,
reikia, kad bobos pakiltų iki norimo didžio, nes kepant aukštoje
temperatūroje jos beveik nespėja kilti). Paliekame bobas formoje, kol
atšąla.
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Atsargiai išimame bobas iš formos, padedame jas plačiuoju kraštu ant
rankšluosčio ir paliekame bent 5 valandoms, kad padžiūtų. Tada nuo
sirupo jos neišteš, o pasidarys drėgnos. Po to, kiekvienos bobos siaurąjį
galą pabadome mediniu pagaliuku iki vidurio ir pamerkiame į romo
sirupą 10 - 12 sekundžių. Padedame bobas plačiuoju galu žemyn ir
sulaistome likusiu sirupu.
Kaip pagaminti brendžio sirupą: Brendį, vandenį ir cukrų supilame į
metalinį indą ir pakaitiname kol ištirps cukrus, tada mirkome bobutes.
Kaip pagaminti cukraus glajų: Į puodą suberiame cukrų, supilame
vandenį ir maišome, kol cukrus ištirps. Užviriname. Verdame tol, kol
lašelis sirupo, panardinto į šaltą vandenį neištirpsta, o sukietėja.
Supilame citrinos sultis ir greitai atvėsiname (pvz. įkišame puodą į
dubenį su lediniu vandeniu). Ataušusį glajų plakame elektriniu plaktuvu,
kol pasidaro baltos spalvos. Išplaktą glajų vėl pakaitiname, kad
suskystėtų.
Skanaus!

Recepto istorija:
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Kavos keksiukai

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams kambario temperatūros 150 g
Cukraus 150 g
Kiaušinių 2 vnt
Miltų 150 g
Kepimo miltelių 1 a.š.
Kakavos 15 g
Pieno 15 ml
Stiprios kavos 5 a.š.
Druskos žiupsnelio
aš dar nuo savęs pridėjau pieniško šokolado su razinomis (į baltąją tešlą) ir
riešutais ir šaukštelį brendžio (į kavos ir kakavos tešlą).

Paruošimas:
Pirma kambario temperatūros margariną išplakame su cukrumi ir
žiupsneliu druskos iki purumo. Dedame po vieną kiaušinius ir vis
plakame.
Miltus sumaišome su kepimo milteliais ir dedame į margarino, cukraus
ir kiaušinių masę, išmaišom. Galiausiai supilam pieną ir viską gerai
permaišom.
1/3 tešlos dedame į kitą dubenėlį ir į ją sudedame kakavą, stiprią kavą
ir šlakelį brendžio.
Į baltąją tešlą įdedam smulkiai pjaustyto šokolado (jei jo dedate, bet
tikrai nebūtina, man pasirodė kad bus skaniau ir tikrai buvo :) ).
Na o dabar orkaitę įkaitinam iki 180 laipsnių ir kol ji šylą į keksiukų
formeles dedame dalį baltos tešlos ir ant viršaus dalį kavos tešlos.
Viskas :)
Keksiukus kepame apie 25 min., geriausiai patikrinti su mediniu
pagaliuku, nes kaip žinia skirtingos orkaitės skirtingai kepa :) Tik
svarbiausia keksiukų neperkepti kad išliktų purūs ir drėgni.
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Kavos keksiukai su ricotta sūrio kepurėlėmis

Ingredientai:
Įdarui:
Ricotta sūrio 250 g
Cukraus 150 g
Kiaušinių baltymo 1 vnt
Riebios grietinėlės 1 v.š.
Keksiukams:
Kvietinių miltų 300 g
Druskos žiupsnelio
Stiprios juodos kavos 250 ml
Margarino VILNIUS kepiniams 120 g
Cukraus 150 g
Kepimo miltelių 1,5 a.š.
Kakavos 3 v.š.
Riebios grietinės 3 v.š.
Vanilinio cukraus 19 g (pakelio)

Paruošimas:
Įdarui sumaišykite sūrį su grietine, cukrumi, iki standžių putų išplaktu
kiaušinio baltymu.
Padėkite šaltai, kol pasigaminsite keksiukų tešlą.
Į dubenį persijokite miltus, suberkite kepimo miltelius, druską, cukrų,
kakavą ir vanilinį cukrų.
Išmaišykite, kad viskas vienodai pasiskirstytų.
Karščiui atspariame inde ištirpinkite margariną, sudėkite grietinę ir
supilkite kavą.
Išmaišykite ir supilkite į miltų mišinį.
Šaukštu viską išmaišykite iki vientisos masės.
Tešla turėtų būti tąsi, grietinės tirštumo.
Į turimas keksiukų formas įdėkite popierines formeles,
Šaukštu kabinkite tešlą ir atsargiai dėkite. Užpildykite 3/4 formelių
tūrio.
Ant kiekvieno keksiuko viršaus konditeriniu švirkštu užpurkškite sūrio
įdaro (maždaug po 1 arbatinį šaukštelį).
Kepkite 190 - 200 laipsnių orkaitėje 25 - 30 minučių.
Skanaus

Recepto istorija:
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Keksiukai „Kalėdų pasaka“

Ingredientai:
Ingredientai tešlai:
Kiaušinių 3 vnt
Margarino VILNIUS kepiniams 50 g
Kepimo miltelių 1 a.š
Saldinto sutirštinto pieno 385 g
Miltų 180 g
Šokolado apie 100 g
Ingredientai kremui:
Margarino VILNIUS kepiniams 70 g
Saldinto sutirštinto pieno 2 v.š
„Smilga“ varškės su avietėmis 130 g

Paruošimas:
Išplakti kiaušinius, supilti sutirštintą pieną, ištirpintą margariną. Miltus
sumaišyti su kepimo milteliais ir po truputį įmaišyti į tešlą. Į kepimo
formą sudėti keksiukų „sijonėlius" ir supilti į juos tešlą, paliekant nuo
viršaus bent po vieną centimetrą. Į kiekvieną keksiuką įsmeigti po
gabalėlį šokolado. Kepti 180'C 20 min.

Kremui skirtą sviestą išsukti iki vientisos masės, dėti saldintą
sutirštintą pieną ir įmaišyti varškę. Kremu aptepti atvėsusius keksiukus
ir tirpintu šokoladu. Valandai dėti į šaldytuvą, kad kremas sutvirtėtų.
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Aromatingas Kalėdų keksas

Ingredientai:
Miltų 3 stiklinės
Kepimo miltelių 1 a.š
Džiovintų abrikosų sauja
Džiovintų spanguolių sauja
Razinų sauja
Margarino VILNIUS kepiniams 250 g
Miltelinio cukraus 250 g
Kiaušinių 5 vnt
Apelsino 1 vnt
Citrinos 1 vnt
Mandarinų 2 vnt
Ingredientai glaistui:
Pieno 2 v.š
Margarino VILNIUS kepiniams 2 v.š
Kakavos 2 v.š
Cukraus 2 v.š

Paruošimas:
Miltus išmaišome su kepimo milteliais.
Džiovintus vaisius pamirkome, abrikosus susmulkinam ir viską
išmaišome su dviem šaukštais miltų (kad nenusėstų).
Margariną (kambario temp.) išsukam su milteliniu cukrumi, suberiame
apelsino, citrinos, mandarinų nutarkuotą žievelę ir gerai maišant
įmušame po vieną kiaušinius. Į masę sukratome miltus, išmaišome,
suberiame vaisius, vėl išmaišome.
Kepame 160 laipsnių temperatūroje apie valandą.
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Keksiukai "Kalėdiniai briedžiukai:

Ingredientai:
Miltų 140 g
Cukraus pudros 100 g
Kakavos 45 g
Kepimo miltelių 2,5 a.š
Pieno 100 ml
Kiaušinių 1 vnt
Druskos žiupsnelio
Margarino VILNIUS kepiniams 80 g
Vanilės esencijos 1 a.š
Puošimui :
Plakamosios grietinėlės 500 g
Grietinėlės standiklio 2 pakeliai
Krekeriukų ragiukams
Saldainiukų nosytėms ir akytėms

Paruošimas:
Visus birius produktus sumaišyti tarpusavyje, tada išplakti kiaušinį su
pienu ir vaniles esencija. Per sietelį suberti sausus produktus į kiaušinio
ir pieno plakinį ir viską išplakti. Pačioje pabaigioje supilti tirpintą
margariną ir dar truputėli paplakti. Supilstyti i formeles ir 190 laipsnių
temp. kepti apie 20-25 min. Papuosimui isplakti grietinelę su trupučiu
cukraus pudros ir grietinėles standikliu. Tada ant atvėsusių keksiukų su
peiliu uždeti grietinėles ir puošti saldainiukais.
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Velykiniai keksiukai

Ingredientai:
Kiaušinių 4 vnt
Citrinos 1 vnt
Cukraus 300 g
Miltų 350 g
Kepimo miltelių 2 a.š
Margarino VILNIUS kepiniams 200 g
Grietinės 2 v.š

Paruošimas:
Į dubenį sudėkite kambario temperatūros margariną ir išsukite iki
purumo. Suberkite 2/3 cukraus ir dar kartą gerai išsukite. Atskirkite
kiaušinio baltymus nuo trynių. Trynius sudėkite į margarino masę ir
išsukite, kol cukrus ištirps. Įmaišykite grietinę, nutarkuotą citrinos
žievelę ir iš citrinos išspaustas sultis. Sumaišykite kepimo miltelius su
miltais. Persijokite ir po šaukštą įplakite į tešlą. Suberkite likusią dalį
cukraus, dar kartą išmaišykite. Kitame dubenyje iki standumo išplakite
baltymus. Šaukštu atsargiai įmaišykite į paruoštą tešlą. Dėkite
popierines formeles į keksiukų skardą. Maždaug šaukštas su kaupu
tešlos vienai formelei. Kepkite iki 175 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie
40 min. Stebėkite, kada keksiukai taps gražios švelniai rudos spalvos,
tuomet jie bus iškepę.
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Keksiukai - kiaušinukai ant pagaliukų

Ingredientai:
Miltų 450 ml
Cukraus 150 ml
Kakavos 50 ml
Kepimo miltelių 2 a.š
Pieno 250 ml
Kiaušinių 2 vnt
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
Druskos 1 žiupsnelio
Vanilinio cukraus 0,5 a.š
Kiaušinių lukštų 14 – 16 vnt
Keksiukų kepimo formos
Folijos
Medinių iešmelių
Juostelių kaspinėliams

Paruošimas:
Sumaišome sausus produktus (išskyrus kakavą). Ištirpintą margariną
sumaišome su pienu ir plaktais kiaušiniais. Tuomet sumaišome sausus
produktus su skysčiu. Tešlas padaliname pusiau (jei norite dvispalvių
„margučių"), ir į vieną įmaišome kakavą. Jei turite maistinių dažų tai su
tešlomis galima ir daugiau pažaisti ir jas nudažyti įvairiausiom spalvom.
Kiaušinius ištraukiame (lukštus) iš vandens nuvarviname ir dedam ant
popierinio rankšluostėlio.
Imame keksiukų kepimo formą ir į kiekvieną formelę įklojame folijos
(kad keksiukas stovėtų stabiliai).
Lukštams išsausėjus imame šaukštelį aliejaus ir pilam į lukštą,
pateliuškuojam ir pilam į sekantį, perteklių išpilam.
Tuomet šaukšteliu, konditeriniu švirkštu ar maišeliais pripildome
keksiukus, maždaug 2/3, nes turinys „lips" lauk.
Kepame iki 170 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 15 - 18
min.(priklausomai nuo orkaitės, nes e visos kaista vienodai, tad ar
iškepę, patikrinkite mediniu pagaliuku)

Iškepusius galime tiekti kaip tik sugalvojame, tarkime nenuluptus
formelėse arba nuluptus, arba taip kaip mes - ant iešmelių.

Tad imame iešmelį, užrišame keleto spalvų kaspinėlių ir pasmeigiame
keksiuką.

Štai ir skanus, gardus velykinis skanėstas, kuris tikrai nepaliks abejingų
vaikučių.



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksiukai su juodaisiais serbentais

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 125 g
Kiaušinių 2-3 vnt.
Kepimo miltelių 1 a.š.
Grietinės 1 v.š.
Cukraus 175 g
Miltų
Įvairių uogų

Paruošimas:
Suplakti cukrų su kiaušiniais, margariną ištirpinti ir supilti į kiaušinių
plakinį. Taip pat įdėti grietinę ir gerai išmaišyti. Įberkite kepimo
miltelius ir persijokite miltus. Miltus berkite po truputi, tam kad
nepadauginti. Tešla turi gautis grietinės tirštumo. Jei bus per tiršta,
keksiukai bus kietoki ir sausoki. Iš šios masės gaunasi lygiai 12
keksiukų (mano forma tokia). Šaukštu sudėti tešlą į formą ir pašauti į
jau įkaitintą iki 180 laipsnių orkaitę. Kepti 20min.

Skanaus!



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksiukai su mėlynėmis

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
Kvietinių miltų 400 g
Cukraus 125 g
Kepimo miltelių 2,5 a.š.
Druskos 1 žiupsnelis
Kiaušinio 1 vnt.
Pieno 200 ml
Mėlynių 200-300 g
Perlinio cukraus pabarstymu

Paruošimas:
Ištirpinti ir atvėsinti margariną. Dideliame inde sumaišyti miltus, cukrų,
kepimo miltelius ir druską. Kitame mažesniame inde išplakti kiaušinius,
įmaišyti pieną ir atvėsinti tirpintą margariną. Birius produktus įmaišyti į
pieno ir margarino mišinį. Galiausiai atsargiai įmaišyti mėlynes. Tešlą
supilstyti į sviestu išteptas arba kepimo popieriumi išklotas formeles.
Užbarstyti perliniu cukrumi arba dar gardžiau, tarkuota citrinų žievele,
sumaišyta su paprastu cukrumi. Kepti 200 laipsnių orkaitėje 20 min.
Skanaus!
Patarimas. Tarkuotos citrinų žievelės keksiukams suteiks nepaprastai
gerą skonį.



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksas su vyšniomis

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 150 g
Vanduo 150 ml
Kiaušinių 3 vnt.
Cukraus 400 g
Kvietinių miltų 450 g
Kepimo miltelių 4 a.š.
Vyšnių be kauliukų 450 g
Bulvių krakmolo 2 v.š.
Migdolų esencijos 2-3 lašai

Paruošimas:
Margariną ir vandenį užvirinti ir atvėsinti. Kiaušinius išplakti su cukrumi.
Vyšnias sumaišyti su krakmolu. Į kiaušinių plakinį pakaitomis įmaišyti
kepimo miltelių ir miltų mišinį bei margarino ir vandens tirpalą, įlašinti
migdolų esencijos. Galiausiai įmaišyti vyšnias. Tešlą supilti į sviestu
išteptą ir džiūvėsėliais pabarstytą didelę kekso formą. Kepti 175
laipsnių orkaitėje 40 min. Sumažinti temperatūrą iki 150 laipsnių ir
kepti dar 40 min. iškepusį keksą 20 minučių palaikyti formoje ir tik
tuomet išimti. Skanaus!
Patarimas. Jei naudosite konservuotas uogas, dėkite mažiau cukraus.



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksiukai su avietėmis

Ingredientai:
Kiaušinių 2 vnt.
Cukraus 200 g
Margarino VILNIUS kepiniams 125 g
Pieno 100 ml
Kvietinių miltų 300 ml
Vanilinio cukraus 2 a.š.
Kepimo miltelių 1,5 a.š.
Aviečių 200 g
Miltų 50 ml
Perlinio cukraus 2-3 v.š.

Paruošimas:
Kiaušinius išplakti su cukrumi. Tirpintą margariną supilti į pieną,
atvėsinti ir įmaišyti į plakinį. Miltus, kepimo miltelius ir vanilinį cukrų
sumaišyti, suberti į tešlą ir gerai išsukti. Kitame inde su miltais
sumaišyti avietes ir atsargiai įmaišyti į tešlą. Į formeles įdėti po
popierinę formelę, sukrėsti tešlą, apibarstyti perliniu cukrumi ir kepti
200 laipsnių orkaitėje 20 minučių. Skanaus!
Patarimas. Jei laikysite dėžutėje su dangteliu, sultingi išliks ir kitą dieną.



Desertai Keksai ir keksiukai

Drėgnas dvispalvis keksas su vyšniomis

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 200 g
Kiaušinių 6 vnt.
Grietinės 200 ml
Kefyro 200 ml
Cukraus 200 g
Vanilinio cukraus 1 a.š.
Nutarkuotos citrinos žievelės 1 vnt.
Citrinos esensijos keli lašai
Miltų 200 g
Kepimo miltelių 2 a.š.
Kakavos miltelių 4 v.š.
Vyšnių be kauliukų 1 gera sauja

Paruošimas:
Kambario temperatūros margariną išsukti su cukrumi iki purios masės.
Atskirti kiaušinių trynius nuo baltymų. Miltus sumaišyti su kepimo
milteliais. Dali sumaišytų miltų dėti į indą su tryniais ir gerai išsukti,
įdėti vanilinio cukraus, citrinos žievelės, esensijos, viską išmaišius
supilti grietinę, po truputį maišyti, pilti kefyrą ir po truputį supilstyti
visus miltus, masę gerai išsukti (tešla turi būti tirštoka), į ją sudėti
išsuktą sviestą su cukrumi, išmaišyti. Tada baltymus standžiai išplakti
iki baltų putų ir atsargiai juos įmaišyti į pyrago masę. 1/3 tešlos sudėti į
atskirą indą, supilti kakavą, išmaišyti. Vyšnias apvolioti miltuose. Į
kepimo indą supilti šviesią tešlą, berti vyšnias, tada supilti kakavinę
masę ir šakute pamaišyti formoje. Dėti į jau įkaitintą orkaitę ir ant
vidutinės ugnies kepti apie 45-60 min. Skanaus!

Recepto istorija:



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksiukai su rabarbarais

Ingredientai:
Miltų 200 g
Kiaušinių 2 vnt.
Kefyro 150 ml
Margarino VILNIUS kepiniams 80 g
Kepimo miltelių 1,5 a.š.
Supjaustytų rabarbarų 200 g
Cukraus 200 g
Ingredientai trupiniams:
Margarino VILNIUS kepiniams 50 g
Miltų 6 v.š.
Cukraus 6 v.š.
Cinamono 1 žiupsnelio

Paruošimas:
Rabarbarus supjaustyti nedideliais gabalėliais, aplieti cukrumi ir palikti,
kol išsiskirs sultys. Kiaušinius paplakti šakute, įmaišyti kefyrą ir
ištirpintą margariną. Miltus sumaišyti su kepimo milteliais ir suberti į
kiaušinių, kefyro ir margarino masę. Viską gerai išmaišyti. Suberti
rabarbarus. Šaltą margariną sutrinti su miltais, cukrumi ir cinamonu iki
smulkių trupinukų. Į keksiukų formeles dėti popieriukus, tešlos įpilti
maždaug ⅔ ir pabarstyti trupinukais. Kepkite 190 °C įkaitintoje
orkaitėje apie 30 min. Skanaus!



Desertai Keksai ir keksiukai

Baltojo šokolado keksiukai

Ingredientai:
Baltojo šokolado 100 g
Pieno 100 ml
Cukraus 150 g
Kiaušinių 2 vnt.
Minkšto margarino VILNIUS kepiniams 60 g
Aviečių ar kitų uogų
Miltų 120 g
Kepimo miltelių 1 a.š.
Ingredientai kremui:
Baltojo šokolado 250 g
Grietinėlės 250 g
Papuošimui uogų ar kt.

Paruošimas:
Įkaitinti orkaitę iki 180 laispnių. Pasiruošti keksiukų kepimo formą. Į
puodelį supilti pieną, suberti pusę cukraus ir sudėti gabalėliais
sulaužytą baltąjį šokoladą. Pradėti kaitinti ir vis maišyti. Pienui
pradėjus garuoti, jau galima išjungti viryklę ir energingai maišyti, kol
šokoladas ir cukrus ištirps. Dubenyje plakti minkštą margariną. Kai ims
balti, suberti likusį cukrų ir toliau plakti, kol masė bus panaši į purų
sviestinį kremą. Tada įmušti kiaušinius po vieną vis paplakant. Miltus
sumaišyti su kepimo milteliais ir suberti į margarino bei kiaušinių
plakinį ir išmaišyti. Greitai išpilstyti į formeles, į kiekvieną dėti po kelias
uogas ir šauti į orkaitę. Kepti apie 20 min., kol jie pakils ir sutvirtės.
Kremui grietinėlę pakaitinti beveik iki virimo. Atskirame dubenyje
pašildyti baltąjį šokoladą (geriausia karštoje vonelėje). Į aptirpusį
šokoladą supilti karštą grietinėlę ir energingai pamaišyti. Atvėsinti
šaldytuve. Ataušusią masę išplakti elektriniu plakikliu. Kai masė
sutirštės aptepti kremu keksiukus arba išspausti konditeriniu maišeliu.
Puošti uogomis arba pabarstukais, šiuo atveju šokoladukais su
meškiukais. Skanaus!



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksiukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Miltų 190 g
Kepimo miltelių 0.5 arbat. šaukštel.
Cukraus 50 g
Vanilinio cukraus 0.5 arbat. šaukštel.
Druskos 0.5 arbat. šaukštel.
Kiaušinių 3 vnt.
Saldinto kondensuoto pieno 200 g

Paruošimas:
Cukrų, vanilinį cukrų, druską ir minkštą margariną išplakite mikseriu iki
purumo. Supilkite kondensuotą pieną ir išmaišykite iki vientisos masės.
Įmaišykite po vieną kiaušinį ir po kiekvieno gerai išplakite. Miltus
sumaišykite su kepimo milteliais ir skystais produktais. Kekso formeles
ištepkite margarinu. Įpilkite tešlos į formelę. Kepkite iki 170°C
įkaitintoje orkaitėje apie 20 min. Galite pabarstyti įvairiomis
mėgstamomis sėklomis :)



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Cukraus 25 g
Vanilinio cukraus 0.5 arbat. šaukštel.
Druskos 0.5 arbat. šaukštel.
Kakavos 1.5 valg. šaukšt.
Kiaušinių 2 rutuliukai
Kondensuoto pieno 100 g
Miltų 90 g

Paruošimas:
Minkštą margariną Vilnius, cukrų, vanilinį cukrų bei druską išplakite
mikseriu iki purios masės. Supilkite kondensuotą pieną, išmaišykite.
Imuškite kiaušinius, gerai išplakite po kiekvieno. Miltus sumaišykite su
kepimo milteliais ir padalinkite į dvi dalis. Į vieną jų sudėkite kakavą ir
išmaišykite. Kepimo formą ištepkite margarinu. Supilkite baltą tešla,
ant jos kakavinę. Plonu pagaliuku pamaišykite, kad spalvos persipintų.
Kepkite iki 170 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 40 min. Skanaus!



Desertai Keksai ir keksiukai

Varškės keksas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Miltų 200 g
Cukraus 50 g
Vanilinis cukraus 1 pak.
Kiaušinių 3 vnt.
Druskos 0.5 arbat. šaukštel.
Kepimo miltelių 0.5 arbat. šaukštel.
Saldaus kondensuoto pieno 200 g
Cukraus pudros 50 g
Kiaušinio baltymo 1 vnt.

Paruošimas:
Į sutarkuotą margariną sudėkite cukrų, vanilinį cukrų, druską, supilkite
kondensuotą pieną, varškę ir gerai viską išmaišykite iki vientisos
masės. Visą laiką maišant, įmuškite po vieną kiaušinius. Sumaišytus
miltus su kepimo milteliais supilkite į dubenį su paruošta
margarino-cukraus-varškės-kiaušinių mase, suberkite nuplautas
razinas ir dar kartą viską gerai išmaišykite. Kepkite iki 175 laipsnių
įkaitintoje orkaitėje apie 45 min. Atvėsusį keksą patepkite cukraus
pudros-kiaušinio baltymo glajumi.



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksas su bananais ir spanguolėm

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Miltų 200 g
Cukraus 50 g
Vanilinio cukraus 0.5 arbat. šaukštel.
Druskos 0.5 arbat. šaukštel.
Kepimo miltelių 0.5 arbat. šaukštel.
Kiaušinių 2 vnt.
Kondensuoto pieno 200 g
Bananų 3 vnt.
Džiovintų spanguolių 100 g
varškės 200 g

Paruošimas:
Į sutarkuotą margariną sudėkite cukrų, vanilinį cukrų, druską, supilkite
kondensuotą pieną, varškę ir gerai viską išmaišykite iki vientisos
masės. Visą laiką maišant, įmuškite po vieną kiaušinius. Bananus
sutrinkite iki vientisos masės. Sumaišytus miltus su kepimo milteliais
supilkite į dubenį su paruošta margarino-cukraus-kondensuoto
pieno-kiaušinių mase, sudėkite pertrintus bananus, suberkite
džiovintas spanguoles ir dar kartą viską gerai išmaišykite. Kepkite iki
180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 45 - 50 min.



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksiukai su kondensuotu pienu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 225 g
Cukraus 100 g
Miltų 200 g
Kiaušinių 3 vnt.
Saldaus kondensuoto pieno 240 g
Kepimo miltelių 1 arbat. šaukštel.
Vanilinio cukraus 1 arbat. šaukštel.
Druskos 1 arbat. šaukštel.
Maskarponės sūrio arbat. šaukštel.
Laimo sulčių arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Minkštą margariną išplakite su cukrumi, vanile ir žiupsneliu druskos,
supilkite kondensuotą pieną ir plakite iki purumo. Persijotus miltus
sumaišykite su kepimo milteliais ir supilkite į sviesto masę, gerai
išmaišykite. Įmuškite kiaušinius ir gerai išplakite. Kepkite iki  170
laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 20-25 min, ar iškepę geriausia
patikrinti mediniu smeigtuku. Iškepusius ir atvėsusius keksiukus
papuoškite maskarponės sūrio kremuku... Mmm... Skanumėlis... Kelis
šaukštus maskarponės sumaišykite su keliais šaukštais saldaus
kondensuoto pieno, įpilkite kelis lašus laimo sulčių ir viską suplakite
mikseriu... Gautą masę sudėkite į konditerinį maišelį ir papuoškite
keksiukus.



Desertai Keksai ir keksiukai

Citrininiai keksiukai su karameline plutele

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Miltų 190 g
Cukraus 50 g
Kondensuoto pieno 200 g
Vanilinio cukraus 0.5 arbat. šaukštel.
Druskos 0.5 arbat. šaukštel.
Kepimo miltelių 0.5 arbat. šaukštel.
Kiaušinių 3 vnt.
Citrinos žievelės 1 vnt.

Paruošimas:
Į sutarkuotą margariną sudėkite cukrų, vanilinį cukrų, druską, supilkite
kondensuotą pieną ir gerai viską išmaišykite iki vientisos masės. Visą
laiką maišant, įmuškite po vieną kiaušinius. Sumaišytus miltus su
kepimo milteliais supilkite į dubenį su paruošta
margarino-cukraus-kiaušinių mase, įberkite tarkuotą citrinos žievelę ir
dar kartą viską gerai išmaišykite. Kepimo formeles ištepkite Vilniaus
margarinu kepiniams, pabarstykite cukrumi ir supilstykite tešlą.
Kepkite iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 45 min.



Desertai Keksai ir keksiukai

Šokoladinis bananų keksas su cinamonu ir žemės
riešutais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g
Cukraus 300 ml
Banano 1 vnt.
Grietinės 100 g
Šokolado 100 g
Kakavos miltelių 4 arbat. šaukštel.
Cinamono 1 arbat. šaukštel.
Miltų 500 ml
Kepimo miltelių 1 arbat. šaukštel.
Smulkintų riešutų 50 g
Cukraus arbat. šaukštel.
Sviesto arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Bananą sutrinkite šakute, o margariną ir šokoladą ištirpinkite
nedideliame puode. Kiaušinius išplakite su cukrumi iki purumo,
sudėkite trintą bananą, grietinę ir dar plakite apie minutę. Supilkite
margarino bei šokolado mišinį ir tešlą gerai išmaišykite. Miltus
sumaišykite su kakava, kepimo milteliais, cinamonu ir įmaišykite į tešlą.
Tešlą supilkite į riebalais pateptą ir miltais pabarstytą kepimo formą.
Ant tešlos suberkite riešutus, pabarstykite cukrumi ir ant viršaus
išdėliokite nedidelius sviesto gabaliukus. Kepkite iki 175-180 laipsnių
įkaitintoje orkaitėje apie 40 min. Ar iškepęs, patikrinkite mediniu
pagaliuku. Man kepė apie 1h, o jūs žiurėkite pagal savo orkaitę. Keksas
labai skanus,drėgnas... Su lengva bananų užuomina.



Desertai Keksai ir keksiukai

Persiški šokoladiniai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 1 stikl.
Kiaušinių 3 vnt.
Smulkiojo cukraus 1 stikl.
Kvietinių miltų ½ stikl.
Kepimo miltelių 2 arbat. šaukštel.
Vanilės ekstrato 1 arbat. šaukštel.
Juodojo šokolado 100 g
Kakavos 1 valg. šaukšt.
Miltelinio cukraus 1 stikl.
Margarino VILNIUS kepiniams 1 stikl.
Kakavos 2 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Vidutinio dydžio dubenėlyje paplakite kiaušinius, sukrėskite margariną,
suberkite cukrų ir maišykite kol susidarys puri masė. Supilkite pieną,
vanilės ekstraktą, suberkite miltus ir išmaišykite. Sudėkite likusius
komponentus ir paplakite elektriniu plakikliu 2 min iki lengvos
kreminės masės. Tešlą po lygiai sukrėskite į popierinius krepšelius.
Kepkite 20 min, iki 160 laipsnių įkaitintoje orkaitėje. Puoškite kai visai
atvės. Papuošimas: mediniu šaukštu sumaišykite pusę miltelinio
cukraus ir pusę margarino. Tada sudėkite likusį margariną, cukrų,
kakavą ir šaukštu išsukite iki purios masės. Sukrėskite masę į
konditerinį maišelį su mažu antgaliu ir išspauskite spiralėmis ant
keksiukų. Ant viršaus uždėkite persiškų cukraus vatos siūlų.



Desertai Keksai ir keksiukai

Kekesiukai su vaisiais ir riešutais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Kiaušinių 2 vnt.
Miltų 400 g
Cukraus 100 g
Pieno 100 ml
Banano 1 vnt.
Džiovintų abrikosų 5 vnt.
Migdolų reikelių 2 valg. šaukšt.
Kokoso drožlių 2 valg. šaukšt.
Smulkintų kepintų žemės riešutų 2 valg. šaukšt.
Citrinos sulčių 2 valg. šaukšt.
Kėlimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Rudojo cukraus 2 valg. šaukšt.
Cukraus pudros (papuošimui) 1 valg. šaukšt.
Tarkuoto šokolado (papuošimui) 1 valg. šaukšt.
Pabarstukų (papuošimui) 1 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Margariną "Vilnius" išsukite su cukrumi iki purumo. Įdėkite trynius ir
išsukite iki purumo. Šakute sutrinkite bananą, įdėkite į margarino /
kiaušinių masę ir užpilkite citrinos sultimis. Įdėkite likusius riešutus ir
išmaišykite. Įpilkite pieną, išmaišykite. Įdėkite miltus, juose įmaišykite
kėlimo miltelius. Išplakite kiaušinių baltymus ir įsukite į tešlą. Tešlą
įdėkite į popierinius kepimo indelius, jei dedate į keraminius, tada vidų
patepkite sviestu, kad nepriliptų. Ant viršaus užberkite truputį rudojo
cukraus. Kepkite iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje, 25-30 min. Likus
keletui minučių iki kepimo pabaigos, užberkite tarkuoto šokolado. Ant
iškeptų - užberkite cukraus pudros ar pabarstukų.



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksiukai muffin su kava ir šokoladu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Grietinėlės 100 ml
Kiaušinių 2 vnt.
Juodojo šokolado 100 g
Kepimo miltelių 2 arbat. šaukštel.
Kakavos miltelių 2 valg. šaukšt.
Cukraus 300 g
Vanilinis cukraus 2 arbat. šaukštel.
Miltų 350 g
Stiprios kavos 100 ml
Balto šokolado 100 g
Kavos pupelių 1 sauja

Paruošimas:
Susmulkinkite juodąjį šokoladą. Sumaišykite sausuosius produktus:
miltus, kepimo miltelius, kakavą ir vanilinį cukrų. Ištirpinkite margariną
kepiniams ir palikite atvėsti. Suplakite kiaušinius su cukrumi,
įmaišykite grietinėlę, kavą ir lydytą margariną kepiniams. Tada
sausuosius produktus sumaišykite su kiaušinių plakiniu. Išpilstykite
tešlą į sviestu pateptas keksiukų formeles. Kepkite 200℃ orkaitėje
15-20 min. ir palikite atvėsti. Išlydykite baltąjį šokoladą ir plona srovele
užpilkite ant keksiukų muffinų ir papuoškite kavos pupelėmis.



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksiukai su citrina ir aguonomis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Miltų 190 g
Kepimo miltelių 0.5 arbat. šaukštel.
Cukraus 50 g
Vanilinio cukraus 0.5 arbat. šaukštel.
Druskos 0.5 arbat. šaukštel.
Kiaušinių 3 vnt.
Kondensuoto pieno 200 g
Citrinos 1 vnt.
Aguonų 3 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Minkštą margariną išsukite kartu su cukrumi, druska ir vaniliniu
cukrumi iki purumo. Įmaišykite kondensuotą pieną. Įmuškite po vieną
kiaušinį ir gerai išmaišykite. Įtarkuokite citrinos žievelę ir išspauskite
sultis. Sumaišykite miltus su kepimo milteliais bei aguonomis ir
pamažu įmaišykite į margarino masę. Dėkite tešlą į keksiukų formą su
popierinėmis formelėmis ir kepkite iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje
25-30 min., kol įsmeigus medinį smeigtuką tešla nebelips. Skanaus!



Desertai Keksai ir keksiukai

„Bounty“ keksiukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 130 g
Miltų 200 g
Cukraus 200 g
Kondensuoto pieno 400 g
Kiaušinių 3 vnt.
Kepimo miltelių 1 arbat. šaukštel.
Kokoso drožlių 50 g

Paruošimas:
Miltus, kepimo miltelius sumaišykite dubenyje. Lydytą sviestą
išmaišykite su cukrumi iki purios masės, po vieną įmuškite kiaušinius,
įpilkite kondensuoto pieno. Galiausiai į šią masę supilkite miltus ir
viską gerai išmaišykite. Keksiukų tešlą pilstykite į formeles ir pašaukite
į 180 °C karštumo orkaitę, kepkite apie 25-30min. Pasigaminkite įdarą:
kondensuotą pieną sumaišykite su kokoso drožlėmis. Kai keksiukai
iškepa ir atvėsta, juose išpjaukite duobutes, kurias užpildykite įdaru.
Taip pat galite apšlakstyti skystu šokoladu.



Desertai Keksai ir keksiukai

Kavos keksas "Dryžius"

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250 g
Cukraus 400 g
Druskos 0.5 arbat. šaukštel.
Vanilinio cukraus 1 pak.
Sprite 250 ml
Kiaušinių 5 vnt.
Kakavos 2 valg. šaukšt.
Šokolado 50 g
Sviesto 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Miltus išsijokite kartu su kepimo milteliais. Kiaušinius išplakite su
vaniliniu cukrumi ir cukrumi. Pakaitomis į kiaušinių masę įmaišykite
miltus ir Sprite. Gerai išmaišykite ir padalinkite į dvi dalis. Į vieną dalį
įmaišykite 1 v.š. miltų, o į kitą kakavą ir truputį kavos likerio. Į kekso
formą pakaitomis po kelis šaukštus sudėkite tešlas (keli šaukštai baltos,
o ant viršaus - kakavinė tešla, ir taip kol pasibaigs abi tešlos). Kepkite
180 laipsnių orkaitėje 1 val., kol įsmeigus medinį smeigtuką tešlą
neprilips. Vandens vonelėje ištirpinkite sviestą su šokoladu, įmaišykite
pagal skonį kavos likerio. Atvėsusį keksą subadykite mediniu
smeigtuku ir užpilkite šokolado-likerio glaistą. Papuoškite pagal skonį -
skaldytais riešutais, migdolo drožlėmis, tarkuotu šokoladu ar kokosu.
Skanaus!



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksiukai su kondensuotu pienu ir varške

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Miltų 190 g
Kepimo miltelių 1 arbat. šaukštel.
Cukraus 50 g
Vanilinio cukraus 1 arbat. šaukštel.
Druskos 0.5 arbat. šaukštel.
Kiaušinių 3 vnt.
Kondensuoto pieno 200 g
Varškės 1 pak.

Paruošimas:
Minkštą margariną išsukite kartu su cukrumi, druska ir vaniliniu
cukrumi iki purumo. Įmaišykite kondensuotą pieną. Įmuškite po vieną
kiaušinį ir gerai išmaišykite. Įmaišykite varškę. Sumaišykite miltus su
kepimo milteliais ir pamažu įmaišykite į margarino masę. Dėkite tešlą į
keksiukų formą su popierinėmis formelėmis ir kepkite iki 180 laipsnių
įkaitintoje orkaitėje 25-30 min., kol įsmeigus medinį smeigtuką tešla
nebelips. Skanaus!



Desertai Keksai ir keksiukai

„Snikers“ keksiukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 110 g
Miltų 330 g
Cukraus 200 g
Kiaušinių 3 vnt.
„Rududu“ 200 g
Kepimo miltelių 2 arbat. šaukštel.
Kepintų žemės riešutų 100 g
Grietinės 200 g

Paruošimas:
Pakaitinkite „Rududu“, kad šiek tiek suminkštėtų. Tuomet jį
sumaišykite su grietine ir lydytu sviestu (40g). Kiaušinius išplakite su
cukrumi. Miltus persijokite su kepimo milteliais. Į juos supilkite
„Rududu“ ir grietinės mišinį. Viską išmaišykite. Supilkite plaktus
kiaušinius. Tešlą pilkite į kepimo formeles. Pašaukite į iki 180 laipsnių
įkaitintą orkaitę. Kepkite apie 15 min. Iškepusiuose ir atvėsusiuose
keksiukuose išpjaukite duobutes, kurias užpildys įdaras. Sumaišykite
minkštą sviestą (70g), pusę skardinės „Rududu“ (likusį nuo keksiukų) ir
riešutus. Šia mase užpildykite duobutes. Pašlakstykite lydytu šokoladu.



Desertai Keksai ir keksiukai

Marmurinis kavos keksas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Cukraus 200 g
Kiaušinių 3 vnt.
Miltų 200 g
Kepimo miltelių 1 arbat. šaukštel.
Pieno 70 ml
Kakavos 20 g
Stiprios kavos 5 arbat. šaukštel.
Druskos 1 žiups.

Paruošimas:
Margariną išsukite su cukrumi ir druska. Muškite po vieną kiaušinį ir
gerai po kiekvieno išplakite. Miltus persijokite su kepimo milteliais,
suberkite į margarino masę ir gerai išmaišykite, maišant supilkite
pieną. 1/3 tešlos masės atidėkite į kitą indą. Į ją įmaišykite kakavą bei
5 šaukštelius kavos ir išmaišykite. Kekso formą patepkite riebalais ir
apibarstykite džiūvesėliais. Dėkite ½ baltos masės, visą rudą ir ant
viršaus vėl baltos. Kepkite iki 175°C įkaitintoje orkaitėje apie 45 min.
Patikrinkite pagaliuku ar jau iškepė. Skanaus!



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksiukai su serbentais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Varškės 250 g
Miltų 200 g
Aliejaus 50 g
Kiaušinių 3 vnt.
Kepimo miltelių 1 arbat. šaukštel.
Vanilinio cukraus 1 arbat. šaukštel.
Druskos 1 žiups.
Serbentų 0.5 stikl.

Paruošimas:
Mikseriu išplakite kiaušinius su cukrumi, tada sudėkite varškę ir gerai
išsukite, įpilkite lydyto margarino ir aliejaus, išmaišykite. Atskirame
inde sumaišykite miltus su kepimo milteliais, druska ir vaniliniu
cukrumi, juos persijokite ir įberkite į skystą masę. Plakite, kol tešla taps
vienalytė. Po šaukštą tešlos dėkite į keksiukų formeles, į kiekvieną
įspauskite po 5-6 serbentus ir vėl užpilkite tešla, ant viršaus dar
sudėkite po 3-4 uogas. Kepkite iki 175ºC įkaitintoje orkaitėje apie 20
min. Vietoje serbentų galite naudoti kitas mėgstamas uogas, vaisius
šviežius ar džiovintus ar šokoladą. Skanaus!



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksiukai su varškės ir kokoso kepurėle.

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Miltų 95 g
Cukraus 25 g
Vanilinio cukraus 0.5 arbat. šaukštel.
Kavos 1 vnt.
Kiaušinio 1 vnt.
Druskos 1 žiups.
Kepimo miltelių 0.5 arbat. šaukštel.
Saldinto kondesuoto pieno 100 g
Įdarui: varškės 250 g
Kiaušinio 1 vnt.
Cukraus 2 valg. šaukšt.
Vanilinio cukraus 0.5 arbat. šaukštel.
Trupiniam - Kokoso drožlių 3 valg. šaukšt.
Cukraus 2 valg. šaukšt.
Miltų 2 valg. šaukšt.
Lydyto sviesto 2 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Sutarkuokite margariną, kad jis taptų minkštas. Sudėkite cukrų, druską
vanilini cukrų į minkštą margariną ir mikserio pagalbą visą masę
išplakite iki purumo. Supilkite saldintą kondensuotą pieną ir išplakite
iki vientisos mases. Įmaišykite po vieną kiaušinį, po kiekvieno gerai
išplakite. Miltus sumaišykite su kepimo milteliais ir tirpia kava „3in1“.
Jei naudojat kakavą, tai eiga tokia - padalinkite miltus į dvi dalis. Į
vieną masę įmaišykite kakavą. Abi puses miltų sumaišykite su per
pusę padalinta tešla. Miltų ir kavos mišinį pilkite į tešlos masę ir gerai
išmaišykite. Varškę gerai ištrinkite su kiaušiniu, cukrumi bei vaniliniu
cukrumi iki vientisos masės. Pasiruoškite trupinius. Visus ingridientus
sumaišykite ir pirštais suformuokite trupinius. Formuokite keksiukus. Į
kepimo skardą dėkite po valgomąjį šaukštą tešlos, o ant viršaus
nepilną šaukštą varškės įdaro. Varškės gumulėlį šiek tiek įsprauskite į
vidų, kad tešla jį apgaubtų. Galiausiai viską pabarstykite kokosiniais
trupiniais ir šaukite į orkaitę 180 laips. maždaug 30 minučių.



Desertai Keksai ir keksiukai

Šokoladinis & Bananinis keksas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 ml
Miltų 175 g
Cukraus 175 g
Bananų 175 g
Šokolado gabaliukų 100 g
Pieno 50 ml
Kiaušinių 5 vnt.
Kakavos 4 valg. šaukšt.
Sodos 1 arbat. šaukštel.
Pieniško šokolado 100 g
Grietinės 100 ml

Paruošimas:
Dideliame dubenyje sumaišykite cukrų, persijotus miltus, sodą, kakavą
ir šokolado gabaliukus. Bananus sutrinkite dubenyje, įmaišykite 3
kiaušinius ir 2 kiaušinių trynius, taip pat pieną ir tirpintą margariną.
Likusius kiaušinio baltymus išplakite iki standumo. Supilkite bananų
mišinį į didelį dubenį su sausais produktais, įmaišykite ketvirtį kiaušinio
baltymų, kad masė taptų puri, vėliau atsargiai įmaišykite likusius
baltymus. Įkaitinkite orkaitę iki 160ºC. Patepkite riebalais ir išklokite
kepimo popieriumi 900g kepimo formą. Atsargiai sukrėskite tešlą į
kepimo formą ir kepkite 1 valandą 10-15 minučių, arba kol įsmeigus
metalinį iešmelį, jis liks sausas. Palikite keksą atvėsti formoje. Glajui
ištirpinkite šokoladą ir grietinę dubenėlyje pastatytame ant puodo su
garuojančiu karštu vandeniu. Dėkite masę šiek tiek atvėsti į šaldytuvą
iki kol glajų bus lengva tepti. Užtepkite glajų ant kekso viršaus ir
papuoškite smulkintais bananų traškučiais.



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksiukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Miltų 100 g
Cukraus 25 g
Vanilinio cukraus 0.5 arbat. šaukštel.
Kondensuoto pieno 100 g
Druskos 0.5 arbat. šaukštel.
Kakavos 1.5 valg. šaukšt.
Kiaušinių 2 rutuliukai
Cukraus pudros 1 pagal skonį

Paruošimas:
Minkštą margariną Vilnius, cukrų, vanilinį cukrų bei druską išplakite
mikseriu iki purios masės. Supilkite kondensuotą pieną, išmaišykite.
Įmuškite kiaušinius, gerai išplakite po kiekvieno. Miltus sumaišykite su
kepimo milteliais ir padalinkite į dvi dalis. Į vieną jų sudėkite kakavą ir
išmaišykite. Į keksiukų formeles įpilkite abiejų spalvų masės, šiek tiek
pamaišykite, kad spalvos susipintų. Kepkite apie 40 min iki 170
laipsnių įkaitintoje orkaitėje. Iškepus pabarstykite cukraus pudra.
Skanaus!



Desertai Keksai ir keksiukai

Mini deserčiukas

Ingredientai:
Vanilinio cukraus 0.5 arbat. šaukštel.
Kondensuoto pieno 100 g
Druskos 0.5 arbat. šaukštel.
Kakavos 1.5 valg. šaukšt.
Kiaušinių 2 vnt.
Pabarstukų pagal skonį
Šokolado 50 g
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g

Paruošimas:
Minkštą margariną Vilnius, cukrų, vanilinį cukrų bei druską išplakite
mikseriu iki purios masės. Supilkite kondensuotą pieną, išmaišykite.
Įmuškite kiaušinius, gerai išplakite po kiekvieno. Miltus sumaišykite su
kepimo milteliais ir padalinkite į dvi dalis. Į vieną jų sudėkite kakavą ir
išmaišykite. Į formeles įpilkite abiejų spalvų masės, šiek tiek
pamaišykite, kad spalvos susipintų. Kepkite apie 40 min iki 170
laipsnių įkaitintoje orkaitėje. Iškepus pamirkykite garų vonelėje
ištirpintame šokolade, papuoškite pabarstukais. Skanaus!



Desertai Keksai ir keksiukai

Citrininiai keksiukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 0.5 stikl.
Miltų 2 stikl.
Cukraus 0.5 stikl.
Vanilinio cukraus 0.5 arbat. šaukštel.
Kiaušinio 1 vnt.
Druskos 0.5 arbat. šaukštel.
Kepimo miltelių 0.5 arbat. šaukštel.
Tarkuotos citrinos žievelės 1 arbat. šaukštel.
Grietinės 0.5 stikl.
Pieno 0.5 stikl.

Paruošimas:
Sutarkuokite margariną, kad jis taptų minkštas. Į minkštą sviestą
sudėkite cukrų, vanilinį cukrų, citrinos žievelę ir druską. Visą masę
išplakite plakikliu iki purios masės. Įmaišykite kiaušinį, miltus
sumaišytus su kepimo milteliais, grietinę ir pieną. Gerai išplakite.
Keksiukų formeles ištepkite margarinu. Sudėkite tešlą į paruoštas
formeles. Kepkite 15 - 20 min. (čia kepimo laikas nurodytas normalaus
dydžio keksiukams. Minikeksiukus reikia kepti trumpiau - 10 - 15 min).
Skanaus :)



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksiukai su vaisiais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 120 g
Miltų 200 g
Cukraus 80 g
Vanilinio cukraus 1 pakelis
Kiaušinių 3 vnt.
Druskos 0.5 arbat. šaukštel.
Kepimo miltelių 1 arbat. šaukštel.
Kivio 1 vnt.
Braškių 100 g

Paruošimas:
Sutarkuokite margariną, kad būtų minkštas. Minkštą sviestą išsukite su
cukrumi ir vaniliniu cukrumi, druska. Viską išplakite iki purios masės.
Maišant įmuškite po vieną kiaušinį. Suberkite išsijotus miltus
sumaišytus su kepimo milteliais ir gerai išmaišykite. Tešlos iki pusės
pripildykite į margarinu išteptas formeles. Į vienus įdėkite susmulkintą
kivį, į kitus - braškes. Kepkite iki 175 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie
20 minučių. Skanaus!



Desertai Keksai ir keksiukai

Pikantiški keksiukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 120 g
Miltai 200 g
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Kiaušiniai 3 vnt.
Druskos, cukraus 1 žiups.
Maltų graikinių riešutų 2 valg. šaukšt.
Šalto rūkymo kumpio 150 g
Saulėje džiovintų pomidorų 1 pagal skonį

Paruošimas:
Miltus sumaišyti su kepimo milteliais Kepinių markagriną išsukti iki
purumo, po vieną sumuštini kiaušinius, beriant cukrų, druską, po
šaukštą miltų, viską sukti, tol kol sudėsim visus ingredientus, suberti
maltus graikiškus riešutus ir viską išmaišyti. Kumpį supjaustyti
kubeliais ir įmaišyti į tešlą. Dėti į keksiukų formą(geriausią silikoninę) ir
įspausti pjaustytus saulėje džiovintus pomidorus ir kepti 180 orkaitėje
apie 25 minutes. Skanaus .



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksiukai '' Kiaušinukai ''

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Miltų 450 ml
Cukraus 150 ml
Kepimo miltelių 2 arbat. šaukštel.
Pieno 250 ml
Vanilinio cukraus 1 arbat. šaukštel.
Kiaušinių 2 vnt.
Kakavos 50 ml

Paruošimas:
Tešlai visus birius produktus sumaišykite dubenyje. Po to ištirpinkite
margariną ir sumaišykite su pienu ir kiaušiniais. Sumaišykite birias ir
skystas dalis. Tešlą padalykite į dvi dalis. Viename dubenyje
sumaišoma šviesi tešla, kitame dubenyje sumaišoma tamsi tešla( ten
įdedama kakava). Šitiems kiaušinukams reikės kiaušinių lukštų,
kiaušinių gale padarykite gan dideles skylutes, kad laisvai ištekėtų
kiaušinis. Lukštus gerai išplaukite ir užmerkite stipriame druskos
tirpale. Tada išimkite lukštus , dar kartą išplaukite ir sudėkite skylute į
apačią, kad išdžiūtų. Paimkite specialią keksiukams skirtą skardą, vietą
kiekvienam keksiukui išklokite folijos gabalėliu. Į kiekvieną lukštą
įpilkite lašelį aliejaus ir pavartykite kiaušinį, aliejaus perteklių išpilkite.
Sustakykite lukštus. Į kiekvieną lukštą pilkite tešlą: pilkite tai vienos
spalvos, tai kitos spalvos tešlą. Pilkite atsargiai šaukšteliu arba
konditeriniais maišeliais. Pripildykite 2/3 lukšto. Kepkite apie 15 min.
170 C įkaitintoje temperatūroje. Skanaus!



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksiukai su rikotos sūriu ir spanguolėmis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 110 g
Rikotos sūris 130 g
Cukrus 120 g
Kiaušiniai 4 vnt.
Miltai 250 g
Tarkuotos apelsinų žievelės 2 valg. šaukšt.
Apelsinų sultys 4 valg. šaukšt.
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Spanguolės (šaldytos arba šviežios) 120 g
Baltasis šokoladas (papuošimui) 50 g
Juodasis šokoladas (papuošimui) 50 g

Paruošimas:
Margariną sumaišome su cukrumi. Kai masė suminkštėja, dalimis
supilame kiaušinius. Po to sudedame rikotos sūrį, įpilame apelsinų
žieveles ir sultis. Plakame, kol nebesijaučia cukraus. Dalimis supilame
miltus, sumaišytus su kepimo milteliais. Maišome, kol susidaro vientisa,
grietinės tirštumo masė. Į tešlą suberiame spanguoles. Tešlą supilame
į keksiukų formeles, pateptas sviestu ir kepti 180 C apie 45 min. Iš šio
kiekio išeina apie 12 keksiukų. Atvėsintus keksiukus papuošiame
baltuoju ir juoduoju šokoladu (juos ištirpiname vandens vonelėje).



Desertai Keksai ir keksiukai

Šokoladiniai keksiukai su avietėmis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 175 g
Cukrus 200 g
Miltai 200 g
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Soda 1 arbat. šaukštel.
Šokoladas 1 pakelis
Grietinėlė 200 ml
Vanilinis cukrus 1 arbat. šaukštel.
Kiaušiniai 3 vnt.
Avietės 2 saujos
Grietinė 150 g

Paruošimas:
Sumaišome visus sausus produktus: cukrų, sodą, miltus, kepimo
miltelius, vanilinį cukrų. Į šią masę supilame grietinę, lydytą margariną,
bei lydytą šokoladą. Taip pat įmaišome gerai išplaktus kiaušinius. Viską
gerai išmaišome. Tuomet tešlą pilame į kepimo sijonėlius. Į kiekvieną
keksiuką įspaudome po kelias avietes. Kepame apie 25-30 min. 180C
karštumo orkaitėj. Iškepusius ir atvėsusius keksiukus puošiame plakta
grietinėle, šokolado gabaliukais, avietėmis.



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksiukai su obuoliais ir traškia kokosų plutelė

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g
cukrus 120 g
kiaušiniai 2 vnt.
miltų 150 g
kepimo miltelių 1 arbat. šaukštel.
pieno 50 ml
obuoliai 3 vnt.
kokosų drožlių 90 g
miltų 75 g
rudojo cukraus 60 g
margarino minkšto 50 g

Paruošimas:
Margariną ištirpdyti su cukrumi ir druska išplakti.Po vieną įmušti
kiaušinius ir kaskart paplakti.Miltus sumaišyti su kepimo milteliai ir
persijoti.Suberti į margarino masę ir šaukštu atsargiai išmaišyti.Supilti
pieną ir dar kartą viską permaišyti.Sudėti mažais kubeliais
supjaustytus obuolius sumaišyti su tešla. Kokosų plutelė- suberti į
dubenį visus sausus produktus.Sudėti margarinąir viską rankomis trinti
,kol susidarys drėgni trupiniai.Į keksiukų formeles dėti tešlos (apie
23formeles) viršų apibarstyti kokosų trupiniais.Kepti 190temp. 20min



Desertai Keksai ir keksiukai

Šventiniai keksiukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 25 g
Pienas 75 g
Miltų 75 g
Kepimo miltelių 0.5 arbat. šaukštel.
Kiaušiniai 2 vnt.
Cukrus(smulkus) 125 g
Glajui: sviesto 25 g
Maskarponės sūris 100 g
Cukraus pudra 200 g

Paruošimas:
Pieną užkaitinkite iki virimo, bet neužvirti. Nuimti nuo ugnies ir jame
ištirpinti margariną. Palikti vėsti tik reikia vis pamaišyti. Kiaušinius su
vanile plakti iki baltų putų. Vis plakant po truputį dėti cukrų. Įsikoti
miltų, kepimo miltelių, pamažu supilti pieną su margarinu. Tešla turi
būti gana skysta. Supilti keksiukus į formeles užpildant 2/3 formelės.
Kepti apie 15 min. 200 C orkaitėje. Glaistui ištirpdyti sviestą , išplakti
sūrį su cukraus pudra iki purumo, supilti ištirpintą margariną. Palaikyti
šaldytuve bent valandą ir tada konditeriniu švirkštu išspausti ant
keksiukų.



Desertai Keksai ir keksiukai

Likeriniai keksiukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Cukrus 200 g
Kiaušiniai 5 vnt.
Miltai 100 g
Bulvių krakmolas 150 g
Kepimo milteliai 3 arbat. šaukštel.
Vanilinis cukrus 3 arbat. šaukštel.
Likeris (kiaušininis ar kt.) 250 ml
Cukraus pūdra (glajui) 150 g
Likeris (glajui) 5 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Sumaišome miltus, krakmolą, kepimo miltelius. Kiaušinius gerai
išplakame su cukrumi. Plakant kiaušinius, supilame likerį, bei lydytą
margariną, gerai išplakame. Į šią masę persijojame birius produktus ir
greitai viską išsukame mediniu šaukštu. Tešla gausis skysta. Tešlą
pyliojame į kepimo sijonėlius, kepame 25-30min, 180 C karštumo
orkaitėje. Kai keksiukai iškepa ir atvėsta, aplaistome juos glajumi. P.s.
kai keksiukai kepa, orkaitės nedarinėjame, nes tuo met jie gali
subliukšti.



Desertai Keksai ir keksiukai

Vanilinis keksas su varške ir džiovintom vyšniom

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
miltai 200 g
cukrus 50 g
vanilinis cukrus 1 pak.
kiaušiniai 3 vnt.
pertrinta varškė 200 g
džiovintos vyšnios 100 g
kondensuotas pienas 200 g
druska 0.5 arbat. šaukštel.
kepimo milteliai 0.5 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Į sutarkuotą margariną sudėti cukrų, vanilinį cukrų, druską, supilti
kondensuotą pieną, varškę, vanilinį cukrų ir gerai viską išmaišyti iki
vientisos masės. Visą laiką maišant, įmušti po vieną kiaušinius.
Sumaišytus miltus su kepimo milteliais supilti dubenį su paruošta
margarino-cukraus-varškės-kiaušinių mase, suberti džiovintas vyšnias
ir dar kartą viską gerai išmaišyti. Kepti iki 175 laipsnių įkaitintoje
orkaitėje apie 45 min.



Desertai Keksai ir keksiukai

Baltojo šokolado keksiukai su citrininiu įdaru

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 60 g
Baltasis šokoladas 150 g
Miltai 200 g
Kepimo milteliai 2 arbat. šaukštel.
Pienas 250 ml
Vanilinis cukrus 1 arbat. šaukštel.
Cukrus 140 g
Kiaušiniai 2 vnt.
Kiaušiniai (įdarui) 3 vnt.
Sviestas (įdarui) 100 g
Cukrus (įdarui) 250 g
Citrinų sultys (įdarui) 100 ml

Paruošimas:
Ant nedidelės ugnies išlydome margariną bei baltąjį šokoladą. Visus
sausus produktus (miltus, karkmolą, vanilinį cukrų, kepimo miltelius)
sumaišome kitame dubenyje. Kiaušinius plakame su cukrumi, kol masė
pasipučia. Į šia kiaušinių masę įsijojame birius produktus, supilame
lydytą margariną, šokoladą. Pamaišome, supilame pieną. Tešlą
pyliojame į kepimo sijonėlius ir kepame įkaitintoje 180 C orkaitėje, apie
15min. Iškepusiems ir atvėsusiems keksiukams išpjauname dubutes,
kurias užpildome citrininiu kremu. Visus įdaro produktus dedame į
puodą, kol sviestas išsilydis, cukrus ištirps, o kremas ims stingti.



Desertai Keksai ir keksiukai

„Pina Colada“ keksiukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 230 g
Miltai 350 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Cukrus 250 g
Kokosų grietinėlė 200 ml
Konservuoti ananasų gabalėliai 400 g
„Pina Colada“ likeris 2 valg. šaukšt.
Kepimo milteliai 2 arbat. šaukštel.
Soda 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Dideliame dubenyje sumaišome miltus, kepimo miltelius, sodą. Minkštą
margariną plakame su cukrumi, kol mase pabals. Po vieną įmušame
kiaušinius. Išplakame. Supilame grietinėlę, romą arba likerį, suberiame
persijotus birius produktus, Viską gerai išmaišome. Galiausiai
sudedame nuvarvintus ananasų gabalėlius. Tešlą pilame į kepimo
sijonėlius, kepame 190 C įkaitintoje orkaitėje, apie 20-25 min. Galima
papuošti plakta grietinėle, kokosų drožlėmis, ananasų gabalėliais.



Desertai Keksai ir keksiukai

Kavos keksiukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 60 g
Miltai 110 g
Kakava 30 g
Cukrus 150 g
Pienas 80 ml
Kiaušiniai 2 vnt.
Kepimo milteliai 2 arbat. šaukštel.
Soda 1 arbat. šaukštel.
Tirpios kavos granulės 1 valg. šaukšt.
Šiltas vanduo 2 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Visus sausus protuktus (miltus, kakavą, cukrų, kepimo miltelius)
sumaišome dideliame dubenyje. Į išlydytą margariną įmaišome
keliuose šaukštuose vandens ištirpintą kavą, supilame pieną, įdedame
vieną kiaušinio trynį. Viską išmaišome, suberiame birius produktus,
įdedame nugesintą sodą. Į šią masę sudedame iki standžių putų
išplaktus baltymus, viską atsarkiai maišome. Pilame į kepimo sijonėlius
ir kepame 180 C įkaitintoje orkaitėje, apie 15-20min. Iškepusius galime
puošti grietinėle, šokoladinėm formelėm.



Desertai Keksai ir keksiukai

Austėjos keksiukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Miltai 95 arbat. šaukštel.
Cukrus 25 g
Kakavos milteliai 2 valg. šaukšt.
Kepimo milteliu 0.25 arbat. šaukštel.
Kiaušinių 1 vnt.
Kondensuoto pieno 100 g
Vanilinio cukraus 0.25 arbat. šaukštel.
Druskos 1 žiups.

Paruošimas:
Sutarkuoti margariną, kad jis taptų minkštas. Sudėti cukrų, druską
vanilini cukrų į minkštą margariną ir mikserio pagalbą visą masę
išplakti iki purumo. Supilti saldinta kondensuotą pieną ir išplakti iki
vientisos mases. Įmaišyti po vieną kiaušinį po kiekvieno gerai išplakti.
Miltus sumaišyti su kepimo milteliais. Padalinti miltus į dvi dalis. Į vieną
masę įmaišyti kakava. (Mes per skubėjima viską supylėm į vieną tad
keksiukai gavosi kakaviniai, o ne zebriukai) Kekso formą ištepti
margarinu. Supilti baltą tešlą ir po to kakavinę ir šiak tiek pamaišyti.
Kepti iki 170 c. Įkaitintoj orkaitėj apie 45 min.



Desertai Keksai ir keksiukai

Datulių keksiukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Datulės 200 g
Karštas vanduo 100 ml
Soda 1 arbat. šaukštel.
Rudasis cukrus 160 g
Kiaušiniai 2 vnt.
Miltai 220 g
Kepimo milteliai 2 arbat. šaukštel.
Graikiniai riešutai 100 g

Paruošimas:
Datules užpilame verdančiu vandeniu, dedame sodą, laikome apie
5min. Kai vandens nebesimato, o datulės sukrenta, masę
paskleidžiame ant lėkštės, pertriname šakute ir paliekame atvėsti.
Minkštą margariną išplakame su cukrumi. Į šią masę įmušame
kiaušinius, įmaišome atvėsusias datules. Kitame dubenyje sumaišome
miltus, kepimo miltelius. Viską persijojame į margarino ir datulių masę,
sudedame pasmulkintus riešutus. Viską išmaišius, keksiukus pilame į
formeles ir kepame apie 20-30min, 180 C įkaitintoje orkaitėje.
Atvėsusius keksiukus galima papuošti grietinėle, graikiniais riešutais.



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksiukai su šviežiom braškėm

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
miltai 200 arbat. šaukštel.
cukrus 50 g
kondensuotas pienas 200 g
vanilinis cukrus 1 pak.
kepimo milteliai 0.5 arbat. šaukštel.
druska 0.5 arbat. šaukštel.
pertrinta varškė 200 g
šviežios braškės 200 g
kiaušiniai 3 vnt.

Paruošimas:
Į sutarkuotą margariną sudėti cukrų, vanilinį cukrų, druską, supilti
kondensuotą pieną, varškę, vanilinį cukrų ir gerai viską išmaišyti iki
vientisos masės. Visą laiką maišant, įmušti po vieną kiaušinius.
Sumaišytus miltus su kepimo milteliais supilti dubenį su paruošta
margarino-cukraus-varškės-kiaušinių mase, suberti pjaustytas braškes
ir dar kartą viską gerai išmaišyti. Kepti iki 175 laipsnių įkaitintoje
orkaitėje apie 45 min.



Desertai Keksai ir keksiukai

Morkų keksiukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
miltai 200 g
cukrus 50 g
kondensuotas pienas 200 g
kepimo milteliai 0.5 arbat. šaukštel.
druska 0.5 arbat. šaukštel.
kiaušiniai 3 vnt.
pertrinta varškė 200 g
vanilinis cukrus 1 pak.
morkos 200 g

Paruošimas:
Į sutarkuotą margariną sudėti cukrų, vanilinį cukrų, druską, supilti
kondensuotą pieną, varškę, vanilinį cukrų ir gerai viską išmaišyti iki
vientisos masės. Visą laiką maišant, įmušti po vieną kiaušinius.
Sumaišytus miltus su kepimo milteliais supilti dubenį su paruošta
margarino-cukraus-varškės-kiaušinių mase, suberti tarkuotas morkas ir
dar kartą viską gerai išmaišyti. Kepti iki 175 laipsnių įkaitintoje
orkaitėje apie 45 min.



Desertai Keksai ir keksiukai

Peledžiukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Miltų 190 g
Cukrus 50 g
Vanilinis cukrus 0.5 arbat. šaukštel.
Kakavos miltelių 3 valg. šaukšt.
Kiaušiniai 3 vnt.
Druska 0.5 arbat. šaukštel.
Kepimo milteliai 0.5 arbat. šaukštel.
Saldinto sutirštinto pieno 200 g
Oreo sausainių 1 pakelis
Šokolado 1 pak.
Saldainiukų 1 pakelis

Paruošimas:
Sutarkuoti margariną, kad jis taptų minkštas. Sudėti cukrų, druską
vanilini cukrų į minkštą margariną ir mikserio pagalbą visą masę
išplakti iki purumo. Supilti saldinta kondensuotą pieną ir išplakti iki
vientisos mases. Įmaišyti po vieną kiaušinį po kiekvieno gerai išplakti.
Miltus sumaišyti su kepimo milteliais ir tirpia kava „3in1“. Padalinti
miltus į dvi dalis. Į vieną masę įmaišyti kakava. Abi puses miltų
sumaišyti su per pusę padalinta tešla. Kekso formą ištepti margarinu.
Supilti baltą tešlą ir po to kakavinę ir šiak tiek pamaišyti. Kepti iki 170 c.
Įkaitintoj orkaitėj apie 25 - 30 min. Iškepusius ir atvėsusius dekoruojam,
tepam lyditą šokoladą, iš oreo sausainių darom akis, dedam
saldainiukus ir viskas.



Desertai Keksai ir keksiukai

Kondensuoto pieno keksiukai su riešutais

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 220 g.
miltų 200 g.
kepimo miltelių 3/4 3/4 a.š
cukraus pudros 100 g
vanilinio cukraus 1 a.š.
druskos 1 a.š
kondensuoto saldinto pieno 240 g
didelių kiaušinių 3 vnt

Paruošimas:
Margariną išsukite su cukraus pudra, vaniliniu cukrumi, druska apie 2
minutes, supilkite kondensuotą pieną ir išplakite iki purumo. Miltus
sumaišykite su kepimo milteliais, persijokite ir supilkite į
margarino - kondensuoto pieno masę. Išmaišykite. Sumuškite
kiaušinius ir išplakite masę iki purumo. Pabaigoje įmaišykite smulkintų
riešutų apie puse stiklinės.

Masę supilstykite į keksiukų arba į kekso formą, dėkite į 170°C orkaitę
ir kepkite keksiukus apie 20 minučių, o keksui prireiks apie 1
val.
Skanaus!



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksiukai su kondensuotu pienu

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 226 g
miltų 200 g
kepimo miltelių 3/4 a.š
cukraus pudros 100 g
vanilinio cukraus 1 a.š
druskos 0,5 a,š
kondensuoto saldinto pieno 240 ml
didelių kiaušinių 2-3 vnt

Paruošimas:
Sviestą išsukite su cukraus pudra, vaniliniu cukrum, druska apie 2
minutes, supilkite kondensuotą pieną ir išplakite iki purumo. Miltus
sumaišykite su kepimo milteliais, persijokite ir supilkite į margarino -
kondensuoto pieno masę. Išmaišykite. Sumuškite kiaušinius ir išplakite
masę iki purumo. Masę supilstykite į keksiukus arba į kekso formą,
dėkite į 170°C orkaitę ir kepkite keksiukus apie 20 minučių, o keksui
prireiks apie 1 val.



Desertai Keksai ir keksiukai

Keksiukai Eglutės

Ingredientai:
miltų 450 g
cukraus 80 g
margarino VILNIUS kepiniams 2 v. š.
kiaušinių 4 vnt
margarino VILNIUS kepiniams 125 g
cukraus pusė stikl
maistinių dažų

Paruošimas:
Keksiukų tešlai:

Margariną ištrinkite su cukrumi, įmuškite kiaušinius, suberkite miltus.
Viską gerai išminkykite. Tešlą dėkite į keksiukų formą ir kepkite apie
15 min 180 laipsnių orkaitėje. Atvėsinkite. 

Viską sumaišykite ir kepkite vaflius. Juos vyniokite kaip ledų kaušelius
ir dar karštus nupjaukite (kaip parodyta nuotraukoje). Vieno kiaušinio
baltymą išplakite su 50 g cukraus iki standumo. Kito kiaušinio baltymą
išplakti su likusiu cukrumi ir maistiniais dažais.

Keksiukų puošimas:
Atvėsintų keksiukų paviršių padengti baltu kremu su konditeriniu
švirkštu arba peiliu. Tada dėti nupjautą vafliuką ant keksiuko ir su
konditeriniu švirkštu žaliu kremų jį padengti spygliukais.

 



Desertai Keksai ir keksiukai

Kalėdiniai apelsininiai keksiukai

Ingredientai:
apelsinų sulčių (galite išspausti apelsiną) 100 ml
pieno 100 ml
kiaušinių 2 vnt
grietinės 50 g
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
cukraus 100 g
miltų 250 g
kepimo miltelių 1 a.š
druskos 1 žiups
tarkuotos apelsino žievelės

Paruošimas:
Išplakame kiaušinius su cukrumi. Dubenyje šaukštu sumaišome
išplaktus kiaušinius, pieną, sultis, tarkuotą žievelę, grietinę, ištirpintą ir
atvėsintą margariną. Kitame dubenyje sumaišome miltus, druską ir
kepimo miltelius. Į sausą masę supilame skystąją ir šaukštu maišome
tik kol neliks sausų miltų. Nepermaišome! Dedame į keksiukų formą
popierinies keksiukų formeles, užpildome 2/3 formelės tešla ir kepame
iki 180 C įkaitintoje orkaitėje apie 20 min. Skanaus!



Desertai Keksai ir keksiukai

Jogurtiniai keksiukai

Ingredientai:
kiaušinių 2 vnt
jogurto 300 ml
aliejaus 110 ml
vanilinio cukraus 1 a.š
kepimo miltelių 1 a.š
miltų 250 g
šokolado 1 plyt
kokoso drožlių ir aguonų 1 v.š
Migdolo drožlių papuošimui

Paruošimas:
Kiaušinius išplakite šakute. Sudėkite jogurtą, aliejų, dar sykį viską gerai
suplakite. Kitame dubenyje sumaišykite miltus, vanilinį cukrų, kepimo
miltelius ir druską. Sudėkite kiaušinių ir jogurto masę, gerai išsukite
mediniu šaukštu.
Sudėkite aguonas ir kokoso drožles. Gautą masę sudėkite į keksiukų
formeles ( 1/3 formelės), į kiekvieno keksiuko vidurį įdėkite gabalėlį
šokolado, apiberkite migdolų drožlėmis ir kepkite į 180 laipsnių karščio
orkaitėje 20-25 minutes.
Skanaus!



Desertai Tortai

Kotryna

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 0,5 pak.
Cukrus 1 valg. šaukšt.
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Miltai 3 stikl.
Rududu 1 ind.
Sviestas 200 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Miltai 1 stikl.
Cukrus 1 stikl.
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Sviestas 400 g
Pienas 1,5 stikl.
Cukrus 1 stikl.
Krakmolas 2 valg. šaukšt.
Vanilinis cukrus pagal skonį

Paruošimas:
1) Sumaišyti margariną VILNIUS kepiniams, 1 valg.šaukš. cukraus, 2
kiaušinius, kepimo miltelius ir miltus. Gautą kietoką tešlą sutarkuoti
burokų tarka ir iškepti orkaitėje. 2) Sviestą labai gerai išplakti, kol jis
taps purus, tada pamažu dėti Rududu (kambario temperatūros) ir viską
labai gerai išplakti. Visą šią masę sumaišyti su iškeptais "trupiniais" 3)
Kiaušinius labai gerai išplakti su cukrumi, tada pamažu dėti miltus,
sumaišytus su kepimo milteliais. Pilti į torto formą ir kepti orkaitėje.
Iškepusį biskvitą perpjauti pusiau. 4) Pieną užvirinti, sudėti cukrų,
krakmolą, vanilinį cukrų. Ataušus šiai masei reikia supilti ją į labai gerai
išplaktą sviestą. Surinkimas: biskvitas, baltas kremas, rudas kremas,
baltas kremas ir vėl biskvitas

Recepto istorija:
Šis receptas atkeliavo pas mane gimus dukrytei, kadangi jos grįžimo
namo šventę norėjau padaryti ypatinga :)



Desertai Tortai

Medaus tortas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Cukrus 150 g
Medus 200 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Soda 3 arbat. šaukštel.
Miltai 450 g
Grietinė (30 proc. riebumo) 1 kg
Citrinos rūgštis pagal skonį

Paruošimas:
Medų, margariną VILNIUS kepiniams, cukrų ir prieskonius sudėjus į
puodą užvirinti. Kai šiek tiek pravės, sudėti "nugesintą sodą" ir
išmaišyti. Tada sudėti kiaušinius ir gerai išmaišyti. Pabaigoje dedame
miltus ir gerai išmaišome. Tešla turi būti geros grietinės kietumo. Tešlą
dedame į tortinę formą, išklotą sviestiniu popieriumi ir kepame 170
laipsnių temperatūroje apie 50 min. Atvėsusį biskvitą išimti iš formos ir
supjaustyti į kuo daugiau plonų dalių.  Iki standumo išplakti grietinę,
cukrų ir citrinos rūgštelę. Biskvito lapus pertepti plakta grietine ir dėti į
šaldytuvą mažiausiai keturiom valandom. Skanaus!

Recepto istorija:
Senas, bet geras ir "baisiai nuodėmingas" medaus tortas!
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Medutis

Ingredientai:
Miltai 2,5 stikl.
Kiaušiniai 2 vnt.
Cukrus 0,5 stikl.
Medus 2 valg. šaukšt.
Soda 1,5 arbat. šaukštel.
Vanilinis cukrus 2 arbat. šaukštel.
Grietinėlė 1000 ml
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Citrinos rūgštis pagal skonį

Paruošimas:
Tešlos gaminimas: dubenyje suplakame kiaušinius, dedame cukrų,
medų, margariną VILNIUS kepiniams ir pastatome dubenį ant puodo su
verdančiu vandeniu. Gerai išmaišome. Masei smarkiai įkaitus supilame
"nugesintą" sodą. Tešla stipriai užputos. Gerai išmaišome ir nuimame
nuo viryklės. Beriame miltus ir užminkome tešlą. Daliname tešlą į 7
dalis ir iškočiojame lakštus. Torto lakštus kepame iki 250 laipsnių
temperatūros įkaitintoje orkaitėje, kol gražiai pagels. Kremo
gaminimas: pilame grietinėlę į dubenį, suberiame cukrų ir citrinos
rūgštelę pagal skonį, plakame. Grietinėlę plakame tol, kol sustandės.
Tada formuojame tortą, pertepame lakštus plakta grietinėle ir dedame
į šaldytuvą parai. Papuošiame trupiniais. Trupinius galima pasidaryti iš
torto lakštų atraižų.

Recepto istorija:
Nė viena šeimos šventė nepraeidavo be namuose kepto "Medučio".



Desertai Tortai

Sluoksniotos tešlos tortas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 500 g
Miltai 700 g
Kiaušinis 1 vnt.
Grietinė 4 arbat. šaukštel.
Druska 5 g
Kondensuotas pienas 1 ind.
Grietinėlė 250 g
Malibu likeris 50 g
Želatina 30 g
Vanduo 50 g

Paruošimas:
Ant virtuvinės lentos paberiami miltai, užbarstoma druska, padarius
duobutę, supilama grietinė, įmušamas kiaušinis, padedamas atšaldytas
supjaustytas margarinas VILNIUS kepiniams ir kapojama, kol tešloje
nelieka sausų miltų. Tada tešla suspaudžiama, padedama į šaldytuvą
valandai. Po valandos iš tešlos iškočiojami 3 vienodo dydžio papločiai,
perkeliami į vandenį suvilgytą skardą, subadomi šakute ir kepami
karštoje orkaitėje, kol pagelsta. Iš skardos išimami,kai atšąla. Kremas:
želatina ištirpinama karštame vandenyje, atvėsinama. Grietinėlė
išplakama ir po truputį pilama ištirpinta ir atvėsinta želatina. Supilamas
kondensuotas pienas sumaišytas su "Malibu" likeriu. Viskas gerai
išmaišoma. Atšalę papločiai pertepami kremu ir palaikomi porą
valandų prispaudus. Tada kremu aptepami nulyginti torto šonai ir
viršus. Šonai apklijuojami trupiniai.

Recepto istorija:
Man skaniausi kepiniai tie, kurie pagaminti iš sluoksniuotos tešlos.
Todėl šitam tortui negalėsite atsispirti. Šis tortas visada pavyksta!
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Vaflių tortas su džiovintais vaisiais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200gr. vnt.
apvalių lakštų vaflių 20 vnt.
kokoso drožlių pak.
razinų pakelis
džiovintų vaisių megstamų pakelis
kremui; pagal skonį
cukrus 2 valg. šaukšt.
kiaušinio tryniai 4 vnt.
miltų 1 valg. šaukšt.
margarino 200gr. valg. šaukšt.
pieno 1 butelis

Paruošimas:
Kiaušinių trynius išsukite su cukrumi ir trupučiu pieno, sudekite miltus,
likusi pieną užvirinkite ir nuolat maišydami supilkite į trynių masę.
Nukelkite nuo ugnies ir kai trynių mase praauš, įdėkite margarino
VILNIUS. Vaflius pertepkite šiuo kremu. Kas trečią sluoksnį pabarstykite
smulkintais vaisiais ir razinomis, torto viršų ir šonus patepkite likusiu
kremu,puoškite kokoso drožlėmis ir likusiais džiovintais vaisiais.
Paruoštą tortą įdėkite į šaldytuvą 12 valandų.

Recepto istorija:
Vaikystėje šį greitai paruošiamą tortą darydavo mano mana. Pati
ruošiu jį svečiams ir šeimai. Gaunasi labai nebrangus ir skanus
patiekalas.
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Šokoladinis tortas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 60 g
Miltai 150 g
Kiaušinis 6 vnt.
Cukraus pudra 100 g
Kakava 20 g
Šokoladas 100 g
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Kremui grietinė 500 g
Kremui želatina 40 g
Kremui cukrus 100 g
Kremui romo esencija 1 arbat. šaukštel.
Glazūrai šokoladas 200 g
Glazūrai sviestas 200 g

Paruošimas:
Iš biskvitui skirtų produktų iškepkite biskvitą.
Paruoškite kremą: grietinėlę išplakite ir pamažu sumaišykite su
ištirpintu šokoladu ir margarinu VILNIUS. Grietinę išplakite ir
sumaišykite su tirpinta želatina. Viską sluoksniais dėkite į formą ir
palikite nakčiai. Išvirkite glazūrą: šokoladą ir sviestą pašildykite
vandens vonelėje. Kitą dieną tortą padenkite glazūra ir papuoškite
vaisiais.

Recepto istorija:
Švelnaus šokoladinio torto skonis puikiai dera prie kavos rudens
vakarais.
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Sausainių-varškės tortas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Sausainiai 3 pakeliai
Džiovinti vaisiai ar riešutai pagal skonį
Varškes sūreliai 400 g

Paruošimas:
Varškės sūrelius (skaniausia "Plombyro" skonio), margariną VILNIUS
kepiniams ir džiovintus vaisius sumaišome. Formos apačią klojame
sausainiais, padengiame juos varškės mišiniu. Vėl dengiame
sausainiais ir vėl užklojame varškės mišiniu. Palaukiame kol gerai
"sumirks" (patartina lengvai paslėgti) šaldytuve. Skanaus!

Recepto istorija:
Šį receptą nusižiūrėjau iš mamos receptų sąsiuvinio ir pati patobulinau.
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Varškės kremo tortas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 gr
Trapučiai 200 gr
Varškės kremas 800 gr
Kiaušiniai 5 vnt.
Cukrus 200 gr
Citrinų sultys 1 valg. šaukšt.
Šokoladas 100 gr
Uogos 200 gr
Jogurtas 100 ml.

Paruošimas:
Trapučius sutrinkite ir užpilkite tirpintu margarinu VILNIUS kepiniams,
išmaišykite, dėkite į formą ir kepkite 10 min. Tada plaktuvu suplakite
varškės kremą, kiaušinius, cukrų ir supilkite ant trapučių iškeptos
masės. Vėl įdėkite į orkaitę 20 min. Sumaišykite uogas, jogurtą ir
citrinų sultis ir supilkite ant iškepusio torto Tortą patiekite papuoštą
uogomis.

Recepto istorija:
Senas geras receptas.
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Močiutės Lilės tortas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 1 valg. šaukšt.
kiaušinių 10 vnt.
cukraus 2 stikl.
miltų 1 stikl.
Pudingas 2 pak.
pieno 1 l
kiaušinių tryniai 2 vnt.
miltų 1 valg. šaukšt.
Kvapų esencijos (vanilės) 1 arbat. šaukštel.
Persikai konservuoti 1 ind.
sviesto 1 pakeliai
džiūvėsėliai arba torto trupiniai 0 g

Paruošimas:
Tešlai: Atskirti dešimt kiaušinių trynių nuo baltymų. Kiaušinių trynius
išplakti su viena stikline cukraus. Sudėti vieną stiklinę miltų ir išplakti.
Baltymus taip pat išplakti tik atskirame inde iki standžių putų taip, kad
pavertus indelį jie nekristu, būtų purūs ir standūs, kaip sniegas. Ir
sudėti į kiaušinių trynių masę, maišyti lengvai kilnojant. Paimti apvalią
kepimo skardą ir ištempti margarinu.
Orkaitę įkaitinti iki 200 laipsnių, na tiek,kad būtų karšta.
Masę supilti į kepimo skardą ir pašauti į orkaitę. Kepti 40-45 minutes.
Galima patikrinti ar iškepė įkišus dantų krapštuką, jei iškepė tai
nesivels ant pagaliuko, o jei neiškepė tai velsis, tad reikės dar šiek tiek
pakept. Iškepusį pyragą atšaldyti ir padalinti į tris dalis.
Pudingo kremas: Paimti sviesto pakelį ir jį ištrinti su viena stikline
cukraus. Iš pudingui skirtų ingredientų išvirti pudingą. Pudingo receptą
žiūrėti ant pudingo pakelio. Išvirus pudingą, jį atvėsinti, taip kad įdėjus
kiaušinių trynius jų nesutrauktų. Į pakankamai šaltą pudingą įdėti du
trynius ir išplakti, dar įlašinti keletą vanilės esencijos kvapų. Į pudingo
masę sukrėsti ištrintą sviestą su cukrumi ir viską gerai išsukti. Paimti
lakštus ir kiekvieną sutepti šiuo kremu, o į tarpus tepant sudėti
skiltelėmis susipjausčius persikų skilteles, ir taip sutepti visą tortą.
pasilikti dar šiek tiek kremo, kad galėtumėte apsitepti ir šonus.
aptepus šonus, juos aplipdykite dar trupiniais, Ant viršaus galite dėti
kas jums patinka, tiesa sakant torto puošimas pagal jūsų fantazija.
Labai skanu tortas.

Recepto istorija:
Šis receptas atkeliavo į mano receptų knygute visai netikėtai. Vieną
dieną močiutė Lilė papasakojo, kaip ji kepdavo kiekvieną savo
gimtadienį šį tortą, tad nusprendžiau ir aš pasidomėti, kokius
produktus naudoja ir kaip kepa. Pabandžiau iškepti pyragą ir jis
pasirodė man labai skanus, mano šeima tiesiog jį dievina, ir per bet
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kokia šventę prašo, kad jį iškepčiau.
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Napoleonas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 500 g
Grietinės 450 g
Miltai 5 stikl.
Druska 1 žiups.
Kiaušiniai 7 vnt.
Cukraus 2 stikl.
Sviestas 300 g
Pienas 1 l
Citrina 1 vnt.
Migdolų esencija 2 arbat. šaukštel.
Kaukazinių slyvaičių arba spanguolių uogienė 0,5 stikl.

Paruošimas:
Ant lentos supilti 5 stiklines miltų, padaryti duobutę į ją įmušti 1
kiaušinį, supilti grietinę ir gabaliukais supjaustytą margariną VILNIUS.
Tai ilgiausias procesas ir jam reikėtų plataus didelio peilio. Kapoti tešlą,
kol neliks sausų miltų ir pradės lipti į vientisą gabalą. Tada jau galite
baigti minkyti rankomis ir padalinti tešlą į 10-12 vienodų dalių,
padaryti iš jų rutuliukus, sudėti į lėkštę ir mažiausiai valandai padėti į
šaldytuvą.
Kol tešlą stingsta pradedu gaminti kremą. Išplaku kiaušinio trynius su
cukrumi. Užkaičiu virti 1 litrą pieno ir į jį pamažu srovele pilu išplaktus
kiaušinius, pastoviai maišau (nuo puodo geriau nesitraukti) kol kremas
sutirštėja. Gautą mase padedame, kad atvėstų. Geriausiai kambario
temperatūroje. Tada išsuku sviestą su stikline cukraus iki purumo. Į
Išsuktą sviestą, kantriai, po šauktą dedu atšalusį kremą ir suku, kol
tampa vienalytė masė. Taip darau, kol sudedu visą kremą. Aš viską
maišau medinių šaukštu (taip močiutės prisakyta). Pabaigoje
sutarkuoju visą didelę citriną (kartu su žievele) ir įdedu migdolų
esencijos. Kremas paruoštas. Belieka išsikepti blynus. Juos dažniausiai
kepu iš vakaro. Kadangi blynus reikia sutepti jau atšalusius. Ant lentos
labai gausiai priberkite miltų ir kočiokite apvalios formos blynus. Kad
būtų lygūs, uždedu norimo dydžio dangtį ir apipjaunu. Iškočiotą blyną
subadau tankiai šakute ir į orkaitę, 200-220 laipsnių temperatūros.
Galite kočioti ir ant kepimo popieriaus. Atvėsusius blynus sutepame
kremu, Sutepus pusę visų blynu vidurinį sluoksnį sutepu rūgščia
uogiene. Viską sutepus tortą šiek tiek paspaudžiu iš viršaus su lentele.
Viršutinis sluoksnis turi būti kremo! 1-2 blynus pasilikite torto puošimui.
Aš leidžiu tortui šiek tiek pastovėti, tada sulyginu šonus ir aptepu juos
likusiu kremu. Torto viršų ir šonus aptepu blyno trupiniais. O puošti
galite kaip tik fantazija leidžia. Mano močiutė visada puošdavo migdolų
riešutais. Man patinka puošti su šokoladu ir riešutais.
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Recepto istorija:
Šis „Napoleono" tortas - mūsų šeimos įžymybė. Prieš daugelį metų jį
kepdavo mano močiutė, gavusi receptą iš seno gero konditerio
Klaipėdoje. Iš močiutės išmoko mano mama. Aš pirmą kartą
savarankiškai iškepiau ši tortą kai man buvo 17 metų. Tortą kartais
kepa savo dukrų gimtadieniui ir mano brolis. Tortui pagaminti reikia
daug laiko, bet jis to tikrai vertas. Vis dėlto, jį kepame nedažnai -
Kalėdoms, Velykoms, jubiliejams. Na, nebent draugai užsako. Jei
vykstam kokia nors proga į svečius, visada tikisi, kad atsivešime savo
firminį „Napoleoną".
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Mamos medaus tortas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 arbat. šaukštel.
Cukrus 1 stikl.
Medus 2 valg. šaukšt.
Soda 1 arbat. šaukštel.
Miltai 4 stikl.
Kiaušiniai 2 vnt.
Grietinė 1 l
Cukraus pudra 5 valg. šaukšt.
Citrinos sultys 3-4 valg. šaukšt.
Želatina 1 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Papločiai: į puodą beriame cukrų, dedame margariną VILNIUS
kepiniams ir medų. Statome ant vandens garų vonelės, ir nuolat
maišydami kaitiname, kol masė taps vienalytė ir ištirps cukrus. Tuomet
masę atvėsiname (kad nesutrauktų kiaušinių), bet neatšaldome
visiškai - ji turi būti šilta. Pilame į ją išplaktus kiaušinius, gerai
išmaišome. Tuomet actu nugesiname sodą, supilame į turimą masę,
viską išmaišome. Beriame 3 stiklines miltų, užminkome tešlą. Tada ant
stalo suberiame likusią 1 stiklinę miltų (galite berti po pusę, galbūt
visos nereikės) ir išverčiame ant jų tešlą. Minkome, kol tešla taps
minkšto plastilino konsistencijos ir nelips prie rankų. Jei tešlai pakanka
miltų - ji laiko savo formą, bet yra minkšta. Tad miltų kiekį truputį
koreguokite pagal situaciją. Man pakako 4 stiklinių. Tešlą daliname į 5
dalis. Kiekvieną gabaliuką iškočiojame ant kepimo popieriaus. Jei tešla
limpa prie kočėlo - pabarstykite truputį miltų. Papločio skersmuo turi
būti didesnis, nei 26 cm., kad apipjovus jau iškepusį paplotį turėtume
likučių trupiniams, kuriais puošime tortą. Papločiai išeina labai ploni -
taip ir turi būti, jie gražiai pakils. Kepame po vieną iki 200 laipsnių
įkaitintoje orkaitėje apie 3-4 min., kol gražiai paruduoja. Kepa išties
labai greitai, tad stebėkite, kada jau reikia traukti iš orkaitės! Тodėl ir
iškočioti reikia iš karto visus 5. Ant iškepusio papločio iš karto dedame
26 cm. formos dugną, ir peiliu apipjauname šonus. Likučius
pasiliekame. Kremas: želatiną užpilame 150 ml. vandens ir paliekame
išbrinkti. Grietinę sumaišome su cukraus pudra, citrinos sultimis (kiekį
koreguojame pagal savo skonį). Išbrinkusią želatiną ištirpiname ant
nedidelės ugnies, atvėsiname, supilame į kremą ir viską išmaišome.
Laikome šaldytuve tol, kol kremas bus tokio tvirtumo, kad galima bus
tepti tortą. Man sustingo per 30 min. Surinkimas: papločius sutepame
kremu. Tą darome pakankamai greitai, nes kremas linkęs greitai tirpti.
Viršų ir šonus tai pat negausiai aptepame kremu. Palaikome 15 min. į
šaldytuve, kad kremas dar truputį sustingtų. Papločių likučius
sutriname į trupinius (aš sutryniau tiesiog pirštais, o paskui dar
patryniau bulvių grūstuve be skylučių - jie pastovėję būna pakankamai
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sausi ir labai gerai trupa). Apibarstome viršų ir šonus trupiniais.
Puošiame pagal savo norus. Mano papuošimai - cukraus pudra.
Skanaus.

Recepto istorija:
Man nieko nėra geresnio už Mamos medaus tortą... Esu kepusi daug
tortų, bet šis visada buvo ir bus pats skaniausias :) Kai buvau vaikas,
labai laukiau, kada šitą tortą galėsiu iškepti pati, nes vaikystėje mama
leisdavo tik cukraus pudra pabarstyti klevo lapų trafaretą. Tad ir mano
tortas šiandien toks pats, kaip tada, vaikystėje - su klevo lapais :)
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Želė tortukas pagal Monika

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 0 g
Želė pakelių įvairiu spalvų 3-4 pakelius
Biskvitinių sausainių
Braškių šaldytų
Maskarponės sūrio 250 g
Vaisių asorti 1 indeli
Cukraus 1 stiklinę
Žalatinos 3 v.š.
Saldžios varškytės 1 pak.

Paruošimas:
Biskvitinius sausainius išdelioti torto formoje. Pasiruošus maskarponės
sūrio, cukraus, želatinos ir saldžios varškytės kremą, užpilti ant
sausainiu ir laukti kol sustings, vėliau išdelioti vaisių asorti. Tada
pasiruošus žele įvairių spalvų atsargiai užpilti ant torto, išdelioti
braškes, ir vėl užpilti žele. Puošti galima, taip kaip norite.
Skanaus!
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Maskarponės tortukas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 135 g
Sausainiai 2-3 pakeliai
Maskarponės sūris 500 g
Natūralus jogurtas 250 g
Riebi greitinėlė 360-400 ml
Želatina 15 g
Smulkus cukrus 130 g
Citrinos 2 vnt.
Raudonosios vynuogės 300 g

Paruošimas:
Pagrindas: sutriname sausainius (aš darau taip: sudedu sausainius į
maišelį ir įvynioju į rankšluostį, o jau po to daužau arba su kočėlu arba
į stalą. DĖMESIO: mindžioti nepatartina). Ištirpiname margariną
VILNIUS kepiniams keptuvėje arba puode virš garų ir sumaišome jį su
sutrintais sausainiais. Visą šią masę dedame į kepimo formą ir
padedame saugiai į šaldytuvą, kad apstingtų. Kremas: pirmiausia
išbrinkiname želatiną. Susirandame citrinų (šaldytuve ar ant medžio)
jas nuplauname ir nutarkuojame pageltonavimus tam, kad taptų tikros
aristokratės. Po to iš aristokračių išspaudžiame negerus dalykus:
rūgščias sultis. Dabar viską darome tokia tvarka: į maskarponės sūrį ir
jogurtą įmaišome citrinos sultis ir tarkuotą žievelę. Atšildome
išbrinkusią želatiną ir ją atsargiai maišydami pilame į pusiau paruoštą
kremą. Viską dedame į šaldytuvą 15 min., tuo tarpu suplakame riebiają
grietinėlę ir ją įmaišome į sūrio ir jogurto masę. Viską gražiai
"išdrebiame" ant sausainių pagrindo ir dedame į šaldytuvą 20 min.
Ištraukiame ir "sušukuojame" kremą, taip pat galime papuošti arba tai
daryti tortukui visiškai sustingus. Laikome šaldytuve mūsų draugą italą
apie 3 - 4 val. O po to valgome, dovanojame ar kitaip gėrimės šedevru.

Recepto istorija:
O buvo taip... Prieš kelis metus nusprendžiau mokytis italų kalbos,
todėl ieškojau informacijos internete. Svetainė www.google.com
vietoje informacijos apie italų kalbos pamokas "išmetė" itališkus
desertus. Pamačiau šį tortuką ir nusprendžiau pasigaminti, bet to
nepadariau. Šiais metais rengiausi sveikinti draugę su gimtadieniu,
nieko nesugalvojau, todėl nusprendžiau daryti tortuką. Susiradau
seniai užsirašytą receptuką, bedarant tortą jį visaip tobulinau ir dabar
teikiu jūsų nuosprendžiui šį receptą. Tiesa, draugė buvo nustebinta, o
žmonės visa savaitę mokykloje šaukdavo iš toli, kad tortukas buvo
labai skanus.
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Močiutės "Napoleonas"

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 300 g
Miltai 3 stikl.
Vanduo 1 stikl.
Kiaušinis 1 vnt.
Actas 2 arbat. šaukštel.
Druska truputis

Paruošimas:
Miltus beriame ant lentos, sudedame atšaldytą sukapotą margariną
VILNIUS kepiniams ir kapojame dideliu peiliu. Į stiklinę vandens
įmušame kiaušinį, įdedame 2 šaukštelius acto, truputį druskos ir
išmaišome. Kai margarino gabalėliai tolygiai pasiskirstys miltuose, po
truputį pilame skystį ir toliau kapojame. Galiausiai tešlą suminkome ir
padaliname į 4 dalis. Tešlą 6-12 valandų palaikome šaltai, tada
kočiojame ir sluoksniuojame. Sluoksniuotą tešlą dar laikome šaltai
mažiausiai parą. Po paros tešlą iškočiojame gana storai, subadome
šakute, kad labai neišsipūstų ir iškepame Napoleono lakštus. Juos
sutepame plikytu kremu (viena sluoksnį aš pertepu rūgštesne
uogiene). Šonus ir viršų irgi aptepame kremu ir apibarstome trupiniais
(jų lieka, kai sulygini lakštų kraštus) Kremas: 0,5 l. pieno, 3 tryniai, 2
šaukštai miltų, 1 stiklinė cukraus, vanilė, brendis. Trynius išplakti su
cukrumi, sudėti miltus ir maišyti iki vientisos masės. Supilti pieną.
Masę pakaitinti ant vidutinio kaitrumo ugnies vis pamaišant, kol
sutirštės. Kremui kiek atvėsus, paskaninti vanile ir šlakeliu brendžio.

Recepto istorija:
Šį tortą mano močiutė kepdavo ypatingomis progomis, pavyzdžiui, per
Naujuosius metus, gimtadienius. Kadangi mano mama su kepiniais
"nedraugauja", o man jie patinka, išmokau kepti šį tortą dar būdama
paauglė. Dabar kepu jį savo šeimai ypatingomis progomis ir visada jis
būna suvalgomas akimirksniu. Draugės ir pažįstamos dažnai klausia, ar
būtina vargti gaminant tešlą? Gal galima nusipirkti jau paruoštos
sluoksniuotos tešlos. Atsakau, kad galima. Bet tuomet tai jau nebus
mano močiutės "Napoleonas" :)
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Šokolado tortas (baltas)

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g
Kiaušiniai 6 vnt.
Miltai 250 g
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Cukrus 250 g
Druska žiups.
Migdolai 100 g

Paruošimas:
Puodelyje išlydykite margariną VILNIUS kepiniams ir ataušinkite.
Migdolus išmaišykite su dviem kiaušiniais. Į migdolų-kiaušinių masę
suberkite cukrų, miltus ir druską, kepimo miltelius. Tešlą plakite
(geriausiai mikseriu) apie 5 minutes. Keturis kiaušinių trynius ir
ataušusi margariną įmaišykite į tešlą. Baltymus išplakite iki standžių
putų, sukrėskite ant tešlos ir atsargiai išmaišykite. Tortinę išklokite
popieriumi, supilkite tešlą ir išlyginkite paviršių. Kepkite 60-70 minučių,
190 laipsnių temperatūroje. Įdaras: supjaustykite mažais gabaliukais
abrikosus, apšlakstykite likeriu ir leiskite pastovėti 2 valandas.
Abrikosų džemą, sukrėtę į puodelį, pakaitinkite, pertrinkite per sietelį.
Biskvitą horizontaliai perpjaukite į tris dalis. Pertrintą džemą
sumaišykite su smulkintais abrikosais. Aptepkite pirmąjį biskvito
sluoksnį. Ant viršaus uždėkite antrąjį ir taip pat aptepkite. Uždenkite
trečiąja biskvito dalimi. Torto šonus aptepkite abrikosų mase ir palikite,
kad apdžiūtų. Kremas: kremui užvirkite du trečdalius pieno. Likusią dalį
išplakite su tryniais ir krakmolu. Supilkite trynius su krakmolu ir
kaitinkite ant silpnos ugnies, masę nuolat maišydami. Pudingui
sutirštėjus, maišydami ataušinkite. Jį pertrinkite per sietelį. Išsukite
nešaltą, kambario temperatūros sviestą. Į jį po šaukštą įmaišykite
pudingą. Sviestas ir pudingas turi būti vienodos temperatūros, kitaip
kremas nepavyks. Kremu ištepkite tortą, aplipdykite kapotais riešutais
ir šokolado lapeliais.

Recepto istorija:
Tai mano mamos švenčių receptas, o į mamos receptų knygą jis
atkeliavo iš senelės. Labai vertinu šį skanų tortą.
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Braškių tortas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Braškės 1 kg
Citrinos 2 vnt.
Cukrus 200 g
Grietinė 2 pakeliai
Kiaušiniai 8 vnt.
Miltai 150 g
Romas 2 arbat. šaukštel.
Vanilinis cukrus 200 g

Paruošimas:
Kremui reikės: 1 l tirštos grietinės, 200 g. cukraus, vanilinio cukraus, 1
citrinos sulčių, 1 kg. braškių. Sulaistymui reikės: 1 stiklinės stiprios bei
saldžios arbatos, 1 citrinos sulčių, romo.
Biskvitui tryniai ištrinami su cukrumi. Miltai sumaišomi su krakmolu ir
nutarkuota citrinos žievele (geltonuoju sluoksniu). Prieš kepant,
išplakami baltymai ir dedami į trynius vis beriant miltus. Atsargiai
išmaišoma, stengiantis nesutrinti oro pūslelių. Tada supilama į formą
ant margarinu ištepto pergamento. Kepama 30-40 min. vidutinio
karštumo krosnyje. Atšaldoma formoje. Išimtas iš formos biskvito
paplotis perpjaunamas horizontaliai į 2 dalis. Sulaistoma ir paliekama
1-2 val., kad vienodai sudrėktų. Grietinė gerai atšaldoma ir išplakama
iki purumo, suberiamas cukrus, vanilinis cukrus ir supilamos citrinos
sultys. Ant vieno papločio sudedama pusė kremo, ant jo - pusė braškių.
Uždedamas antras paplotis, lengvai rankomis paspaudžiama aptepama
antroji dalis kremo ir ant jo gražiai išdėliojamos likti šios braškės, šiek
tiek įspaudžiant jas į kremą. Tortas apjuosiamas popierine juostele ir
užpilamas stingstančiais drebučiais (gaminimas nurodytas ant pakelio).
Tortas laikomas šaldytuve.

Recepto istorija:
Pavasarinis patiekas iš braškių, visada gaminu savo ir vaikų
gimtadieniui.
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Tikrasis senasis Napaleonas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 500 g
Miltai 700 g
Grietine 5 valg. šaukšt.
Druska 7 g
Kiausinis 1 vnt.
Vanilinis kremas:sviesto 500 g
Miltai 120 g
Cukrus 350 g
Pienas 1,5 stikl.
Tryniai 2 vnt.
Vanilinins cukrus 20 g
Razinos mirkytos brendyje pagal skonį
Smulkinti riesutai 1 pakelis

Paruošimas:
Miltus supilame ant lentos, ant miltų pilame grietinę, druską, kiaušinį ir
tarkuotą margariną VILNIUS ir kapojame kol nelieka sausų miltų.
Dedame į šaldytuvą, kad tešla atsaltų ir būtų kietoka. Ant miltais
pabarstytos lentos kočiojame plonus tešlos lakstus. Aš juos kočioju 2-3
mm, kad būtų peršviečiami. Kepti 180 laipsnių orkaitėje 3-4 min.
Vaniliniam kremui: sviestas puolelyje užvirinamas, suberiami miltai ir
pakepinami, kad pagelstų. Atskirai užvirinamas pienas su cukrumi ir
supilamas į sviestą (smarkiai maišant šluotele). Dar kiek pakaitinus
nukeliama nuo ugnies, mediniu šaukštu masė sukam, kol atšąla.
Įmušami tryniai ir sukama, kol masė pasidaro puri. Baigiant sukti,
sudedamas vanilinis cukrus. Šiuo kremu tepami lakštai. Į vieną
sluoksnį dedu razinų, mirkytų brendyje, į kitą - riešutų, į trečią -
spanguolių, mirkytų citrinos sultyse. Tortą papuoškite.

Recepto istorija:
Mamos pats megstamiausias tortas, jei tik būna proga, jį kepu. Šį
receptą radau senoje receptų knygoje namuose.
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Vyšnių tortas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250 g
Kiaušiniai 5 vnt.
Miltai 350 g
Cukraus pudra 125 g
vanilinis cukrus 100 g
Vyšnios, šaldytos be kauliukų 900 arbat. šaukštel.
Krakmolas 30 g
Cukrus 125 g
Migdolų drožlės 30 g

Paruošimas:
Miltus sumaišykite su kepimo milteliais, cukraus pudra ir vaniliniu
cukrumi. Tada sudėkite kiaušinių trynius ir įtarkuokite margariną
VILNIUS. Minkykite, kol tešla taps vientisa. Suformuokite tešlos rutulį,
įvyniokite jį į maistinę plėvelę ir dėkite 1 valandai į šaldytuvą. Apvalią
kepimo skardą ištepkite margarinu, tolygiai klokite į ją tešlą ir kepkite
orkaitėje, įkaitintoje iki 180 laipsnių, 30-40 minučių, kol pyrago
pagrindas apskrus. Šaldytas vyšnias atšildykite ir gerai nuvarvinkite,
kad neliktų skysčio. Tada vyšnias sumaišykite su krakmolu ir vaniliniu
cukrumi. Kiaušinių baltymus išplakite iki standžių putų. Į baltymus po
truputėlį berkite cukrų ir nenustodami plakite, kol neliks cukraus
kruopelių. Pabaigoje į baltymų masę įplakite truputį citrinų rūgties ir
suberkite vanilės skonio pudingo miltelius. Paplakite, kad viskas gerai
pasiskirstytų. Migdolų drožles paskrudinkite sausoje keptuvėje arba
orkaitėje. Kai tešlos pagrindas iškeps, tolygiai paskirstykite ant jo
vyšnias ir grąžinkite pyragą į orkaitę 10 minučių. Po to ant vyšnių
sluoksnio šaukštu tolygiai sudėkite baltymų masę ir užbarstykite
skrudintas migdolų drožles. Sumažinkite orkaitės temperatūrą iki 150
laipsnių ir šaukite pyragą kepti dar 3-5 minutėms. Atvėsinkite ir
ragaukite.

Recepto istorija:
Sudėtingas tortas, gaminu visada su savo dukra. Tai šeimyninė
tradicija.
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Morkų tortas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Medus 100 g
Kiaušiniai 5 vnt.
Miltai 200 g
Kepimo milteliai 2 arbat. šaukštel.
Tarkuotos morkos 250 g
Cinamonas 1 arbat. šaukštel.
Varškė-kremui 360 g
Grietinėlė 200 g
Cukrus 100-150 g
Migdolų esencija 1/5 arbat. šaukštel.
Migdolų plokštelės 100 g

Paruošimas:
Suminkštintą margariną VILNIUS plakame iki purumo, supilame
kiaušinių trynius, pašildytą medų ir plakame dar 5 min. Sudedame
morkas, migdolų plokšteles (100 g), cinamoną ir viską išmaišome,
tuomet išsijojame miltus su kepimo milteliais, permaišome. Plakame
baltymus iki standžių putų ir atsargiai įmaišome į tešlą. Supilame į
torto formą ir kepame 180 laipsnių temperatūroje apie 45-50 min.
Iškepusį pusgaminį ataušiname, perpjauname į tris dalis ir pertepame
trintomis spanguolėmis ir varškės-grietinėlės kremu. Kremui varškę
plakame su cukrumi, kol nelieka cukraus kristalų, tuomet pilame
grietinėlę ir migdolų esenciją.

Recepto istorija:
Šį tortą visada gaminu rudenį, kai yra daug morkų. Rytais spaudžiame
morkų sultis ir lieka daug morkų išspaudų. Vieną dieną pagailo išmesti
morkų išspaudas ir sugalvojau kepti pyragą. Pertepiau spanguolių
uogiene. Buvo skanu, tačiau greitai atsibodo, todėl sugalvojau dar
pertepti kremu. Dabar gaminu tortą - tai nesudėtinga ir skanu.
Pabandykite, tikrai patiks!
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"Babos Napoleonas"

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 625 g
Grietinė 5 valg. šaukšt.
Miltai 1070 g
Druska pagal skonį
Kiaušiniai 6 vnt.
Cukrus 550 g
Vanilinis cukrus 2 pak.
Kepimo milteliai 1 pak.
Šokoladas 300 g
Sviestas 500 g
Pienas 1 stikl.
Juodųjų serbentų uogienė 1 ind.

Paruošimas:
Iš 700 gr. miltų, 5 šaukštų grietinės, 500 gr. margarino VILNIUS
kepiniams, trupučio druskos ruošiama kapota tešla. Ant lentos su peiliu
kapojama vientisa masė. Suspausta tešla pridengiama ir atšaldoma.
Tada padaliname visą tešlą į 3 - 4 lakštus, iškočiojame apvalius lakštus,
subadome šakute ir kepame kol pagelsta, iš skardos išimti kai atvėsta.
Kremui reikia 500 gr. sviesto, 120 gr. miltų, 350 gr. cukraus, 1 stiklinės
pieno, 2 trynių, 1 pakelio vanilino. Sviestą užvirinti, suberti miltus,
pakepinti kol pagels. Atskirai užviriname pieną su cukrumi ir supilame į
sviestą labai smarkiai maišant, masė maišoma su mediniu šaukštu kol
atšals. Įmušame trynius ir sukame kol masė pasidaro puri, supilamas
vanilinis cukrus. Ruda dalis: 125 gr. sviesto, 200 gr. cukraus, 1 pakelis
vanilino, 4 kiaušiniai, 250 gr. miltų, 1 pak. kepimo miltelių, 300 gr.
šokolado. Šokoladą ištirpinti svieste, vėliau suberti visus kitus
ingredientus, tada vientisą masę supilti į apvalią formą, kurios
skersmuo būtų panašus kaip iškočiotų, iškeptų Napoleono lakštų.
Iškeptą rudą dalį perpjauname į 3 - 4 lakštus. Napoleono lakštas
užtepamas kremu, tada dedame rudą lakštą, užtepame juodųjų
serbentų uogiene, vėl Napoleono lakštą. Taip susluoksniuojame visą
tortą. Lengvai paspaudžiame visai parai, arba bent nakčiai. Vėliau
šonus palyginame ir puošiame apipildami karštu šokoladu, galima ir
nepuošti.

Recepto istorija:
Mūsų giminėje šis "Babos Napoleonas" visiems yra žinomas ir sukelia
pačius nuostabiausius prisiminus. Niekas neįsivaizduoja Naujųjų metų ,
Kalėdų, Velykų be šio torto. Paskutiniais metais jį kepdavo mama su
močiutės pamokymais, bet vistiek jį visi vadina "Babos..." Šiais metais
mes savo devynias dešimtmetę močiutę palaidojome, manau, kad visi
širdyje galvoja, kad mamai teks šioms Kalėdoms kepti mūsų giminės
tortą. Aš pati esu bandžiusi vieną kartą ji kepti, nevisai toks gavosi, bet
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žinau, kad šį receptą perduosiu ir savo anūkams. Netgi mūsų draugai
žino šio Napoleono skonį. Visi žino, jeigu užsuks į svečius tuoj po
švenčių, mes turėsime gabalėlį lauktuvių šio skanėsto. Labai
didžiuojuosi, kad patekau į šeimą, kurioje buvo toks nuostabus žmogus
"senoji baba". Tai šviesulys, tai visa kas geriausia. Ir tortas jos
nuostabiausias :).
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VAISINIS TORTAS

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Kiaušiniai 5 vnt.
Cukrus 300 g
Miltai 250 g
Truputis gesintos sodos 2 g
vaisių žėlė 3 pakeliai
grietinės 500 g
mandarinai 3 vnt.
bananas 1 vnt.
apelsinas 1 vnt.
Keke vynuogių 200 g

Paruošimas:
BiSKVITAS Kiaušinius gerai išplakam su cukrumi, supilame gesintą
sodą ir tirpinta margarina, po truputį pilame miltus. Torto formą
patepame margarinu, pabarstome miltais, supilame tešlą ir iškepame
biskvitą. KREMAS 1 pak žėlės paruošiame pagal instrukciją kubeliams.
Kitus 2 pak užpilam 0,5l karšto vandens. Kai pradeda stingti,
suplakame su grietine. Susipjaustome vaisius, žėle. Biskvitą
supjaustome į 3 lakštus. Į tortinę formą dedame pirmą biskvito lakštą,
tada pilam kremo, dedame vaisių, želė gabaliukų, vėl biskvitą ir viską
susloksniuojam. Viršuje turi likti biskvitas( jei puošim beze kremu, o jei
liesim želę, tada užtepam ant viršaus kremo). Puošiame kas kaip
išmanom;) Aš puošiu su beze kremu(300g sukraus, 100g vandens,
100g baltymų. išvirti sirupą ir užplikyti juo gerai išplaktus baltymus.)

Recepto istorija:
Sveiki. Mano receptų knygelėje gausybė receptų. Bet labiausiai mėgstu
kepti tortus, o ypač juos puošti. Visus papuošimus darau pati. Nė
vienas darugas neatsispiria mano šedevrams, o aš juos vis dažniau
stengiuosi nustebinti.
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Jogurtinis tortas su braškėmis

Ingredientai:
miltų 2 stiklinės
kiaušiniai 2 vnt
cukraus 1 stiklinė
jogurto (geriamo) 400 g
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
braškių 200 - 300 g
kepimo miltelių 10 g

Paruošimas:
Suplakame kiaušinius su cukrumi. Supilame jogurtą, lydytą margariną,
miltus, kepimo miltelius ir viską išmaišome.

Į riebalais išteptą formą supilame pusę tešlos, suberiame pjaustytas
braškes ir užpilame kita dalimi masės. Ant viršaus uždedame likusias
braškes.

Kepame 180 laipsnių temperatūroje, kol iškeps.
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Šventinis tortas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g
Kiaušiniai 5 vnt.
Cukrus 250 g
Miltai 300 g
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Vanilinis cukrus 1 arbat. šaukštel.
Trintos šaldytos uogos, švieži bananai pagal skonį
Grietinėlė 500 g
Cukrus (kremui) 100-150 g
Vanilinis cukrus 1 arbat. šaukštel.
Kokoso drožlės 100 g
Švieži obuoliai 2-3 vnt arbat. šaukštel.
Tortų žele 1 pak.
Tortų pabarstai 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Margarinas VILNIUS kepiniams išplakamas iki purumo, sudedamas
cukrus ir vanilinis cukrus, kiaušinių tryniai. Masė plakama tol, kol
nesijaučia cukraus kristalų. Supilami išsijoti miltai su kepimo milteliais,
išmaišoma. Tuomet iki standžių putų plakami baltymai. Į tešlą
sudedami baltymai, išmaišoma. Tešla supilama į torto formą ir kepama
180 laipsnių temperatūroje apie 30-40 min. Iškepęs pusgaminis
ataušinamas (geriausia kepti iš vakaro), perpjaunamas į tris dalis.
Plakamas saldžios grietinėlės kremas su vaniliniu cukrumi ir cukrumi.
Apatinis torto lakštas pertepamas trintomis braškėmis arba juodaisiais
serbentais ir apdėliojamas supjaustytais bananais. Ant uogų tepamas
grietinėlės kremas. Taip suklijuojami visi lakštai. Torto viršus
aptepamas kremu. Šonai apklijuojami kokoso drožlėmis, o viršus
puošiamas supjaustytomis obuolių skiltelėmis (prieš tai pamirkius tortų
želėje). Obuolių skiltelės išdėliojamos, kaip herberos gėlė, pabarstoma
tortų pabarstais.

Recepto istorija:
Šį tortą kepu senai ir dažniausiai tada, kai reikia vaišinti svečius. Uogas
ir vaisius galima keisti pagal skonį ,o ir papuošimas gali būti pagal jūsų
norą.
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Šokoladinis tortas Juodukas

Ingredientai:
kiaušiniai 6 vnt.
cukraus 300 g
kakavos 3 šaukštai
grietinės 150 g
miltų 300 g
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
šokolado 250 g

Paruošimas:
Kiaušinius išplakiau su cukrumi. Įmaišiau grietinę, ištirpintą margariną.
Subėriau kakavą, miltus ir išmaišiau.

Ant kepimo popieriaus suformavau 4 biskvitinis lakštus ir kepiau 180 C
orkaitėje apie 20-25 min.

Kai biskvitai atvėso apipjausčiau juos pagal torto formos dugną ir
ištepiau išlydytu šokoladu. Lakštus sudėjau vieną ant kito.

Tortą palikau šaldytuve kelioms valandoms.
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Šokoladinis varškės pyragas su desertinėmis
vyšnaitėmis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250 g
Sviestas 100 g
Varškė 500 g
Vanduo 50 ml
Cukraus pudra 250 g
Kakavos milteliai 30 g
Kiaušiniai 4 vnt.
Kiaušinių baltymai 4 vnt.
Vanilės esencija 2 arbat. šaukštel.
Kvietiniai miltai 400 g
Cukrus 370 g
Desertinės vyšnaitės 16 vnt.
Kiaušinių tryniai 4 vnt.
Kepimo milteliai 11 g
Vanilinis cukrus 1 pak.

Paruošimas:
Varškę pertrinkite su minkštu sviestu ir cukraus pudra, įmuškite
kiaušinius, įlašinkite vanilės esencijos ir maišykite, kol masė taps
vientisa, bet dar matysis varškės grūdeliai. Į puodą dėkite margariną
VILNIUS kepiniams, pilkite vandenį ir šildykite ant nedidelės ugnies, kol
margarinas ištirps.  Cukrų, vanilinį cukrų sumaišykite su kakava,
berkite į skystą margariną ir maišykite, kol ištirps cukrus ir neliks
gumulėlių. Palikite atvėsti. Tada įmaišykite 4 kiaušinių trynius. Iki
standžių putų išplakite keturių kiaušinių baltymus. Į ataušintą kakavos
masę nuolat maišydami berkite miltus. Pabaigoje sudėkite plaktus
baltymus ir tešlą gerai išmaišykite. Kepimo skardą ištepkite margarinu,
supilkite į ją šokoladinę tešlą, varškės masę. Varškės sluoksnis turi būti
kepimo formos centre, o iš kraštų – šokoladinė tešla. Statykite kepimo
formą į orkaitę ir kepkite 50- 60 minučių 180 laipsnių orkaitėje. Pyragą
papuoškite vyšnaitėmis. Skanaus!

Recepto istorija:
Šį pyragą radau mamos receptų knygelėje ir nutariau jį išmėginti. Tada,
net nespėjau jo nufotografuoti, nes akimirksniu dingo nuo stalo. Tai
pasakiškai skanus pyragas. Juo mėgstu stebinti ne tik šeimos narius,
bet ir į namus užklystančius svečius.
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Tortadienis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Kiaušiniai 8 vnt.
Cukrus 300 g
Miltai 400 g
Krakmolas 4 valg. šaukšt.
Vanilinas 1 pakelis
Kepimo milteliai 2 arbat. šaukštel.
Maskarponės sūris 500 g
Baltas šokoladas 3 vnt.
"Rokiškio" gardus kremas su persikais 3 vnt.
Konservuoti persikai 1 stikl.
Juodųjų serbentų uogienė 1 stikl.

Paruošimas:
Visų pirma reikia išsikepti biskvitus. Vienam biskvitui reikia: 100 gr.
cukraus, 3 kiaušinių trynių, vanilinio cukraus. Viską sukame iki tol, kol
cukrus visai ištirps. Kitame inde su mikseriu išplakame 3 kiaušinių
baltymus iki standžių putų. Į trynių masę sudedame 100 gr. miltų ir 2
šaukštus krakmolo (miltus ir krakmolą persijojame per sietelį). Į gautą
masę atsargiai įmaišome išplaktus baltymus. Kepimo formą ištepame
margarinu VILNIUS kepiniams ir kepame 190 laipsnių temperatūroje
apie 30 min. Tokių biskvitų iškepu du. Apatinis sluoksnis - iš trapios
tešlos: 100 gr. ištirpinto margarino, 100 gr. cukraus, vanilinio cukraus,
2 kiaušiniai, kepimo milteliai ir apie 200 gr. miltų. Suminkoma tešla ir
kepama suformavus taip, kad kraštai būtų aukštesni nei viduriukas.
Kepame 200 laipsnių temperatūroje 20 min. Formuojame tortą.
Pagrindas bus iš sviestinio pado. Jei viduriukas per daug iškilo tai
išpjaunu, perteklių pripildau juodųjų serbentų uogienės. Abi biskvito
dalis aplaistau likeriu ar romu. Pertepimui pasigaminu kremą iš
maskarponės sūrio, "Rokiškio" gardaus kremo ir išlydyto balto
šokolado. Pirma išplaku sūrį su kremu, o šokoladą dedu pabaigoje, nes
jis kietėdamas sutvirtina kremą. Šiuo kremu sutepu abi biskvito dalis, į
tarpus sudėdama konservuotus persikus. Papuošiu persikais.

Recepto istorija:
Prasidėjus braškių sezonui tokį tortuką darydavau su šviežiomis
braškėmis, bet manau visai neblogai ir su persikais. Šiuo savo kepiniu
pasveikinsiu vyro kolegę su tortadieniu. Skanaus.
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Tinginio torčiukas

Ingredientai:
"arbatinių" sausainių 0.5 kg
"rududu" 1 indelis
margarino VILNIUS kepiniams 1 pakelis
Papuošimui (kiek negaila):
vyšnios
avietės
spalvotos kokoso drožlės

Paruošimas:
Rududu sumaišyti su išlydytu margarinu.

Sausainius sutrupinti ir įdėti į margarino ir "rududu" masę.

Sudėti į formą ir laikyti šaldiklyje, kol sustengs.

Kai sustengsta, puošiame uogomis ir kokoso drožlėmis.
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"Napoleonas"

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 800 g
Kvietiniai miltai 800 g
Grietinė 1 stikl.
Kiaušiniai 9-10 vnt.
Druska žiups.
Cukrus 1 stikl.
Miltelinis cukrus 0,5 stikl.
Vanilinas 1 pakelis

Paruošimas:
Pirmiausia į miltus (800 g.) sudėti pjaustytą margariną VILNIUS
kepiniams (400 g.) ir kapoti peiliu, kol margarinas apsivels miltais ir
pasidarys maži trupiniai. Supilti grietinę (1 stikl.), įmušti kiaušinį (1
vnt.), įberti druskos ir viską išminkyti iki vientisos masės. Tešla turi
nebelipti prie rankų. Dėti į maišelį ir parai padėti į šaldytuvą. Kitą dieną
tešlą padalinti į 16-20 vienodų gabaliukų. Kočioti ant miltais pabarstyto
stalo kuo ploniau (lakštai turi būti beveik permatomi), dėti ant kepimo
popieriumi išklotos skardos, gerai subadyti šakute, kad kepant
nesusidarytų pūslės. Kepti 200 laipsnių temp., 5 min. Ant karšto lakšto
dėti pasirinktą lėkštę ir apipjaustyti kraštus. Galiukai bus sumalami ir
naudojami tortui puošti. Taip iškepame visus lakštus. Paliekame gerai
atvėsti. Kremas: kiaušinius (8-9 vnt.) kaitinant plakame elektriniu
plakikliu. Puodą su kiaušiniais įstatome į didesnį puodą su vandeniu,
kurį užverdame tam, kad neapsinuodytume žalių kiaušinių kremu.
Supilame cukrų ir plakame, kol pradės putoti. Kremas turi būti šiltas,
bet ne karštas. Procesas vyksta apie pusvalandį. Vėliau išsukame likusį
margariną (400 g.) su milteliniu cukrumi (0,5 stikl.) ir vanilinu,
supilame kiaušinių masę ir plakame kremą. Tada dėti po vieną lakštą ir
tepti kremu. Nespausti! Viršutinis sluoksnis turi būti kremo, juo
aptepame ir šonus. Apibarstome maltais trupiniais ir dedame nakčiai į
šaldytuvą. Skanaus!

Recepto istorija:
Tai mano anytos receptas. Šiam tortui abejingų nėra. Visada stengiuosi
pagaminti kuo didesnį. Gaminimas man suteikia daug malonumo.
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Džiūvėsėlių tortas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250 g
Džiūvėsėliai 500 g
Cukraus pudra truputis
Cukrus 1 stikl.
Kiaušiniai 3 vnt.
Grietinė 4 valg. šaukšt.
Soda arba kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Vanilinis cukrus 1 pakelis

Paruošimas:
Margariną VILNIUS kepiniams ištrinti su kiaušinių tryniais, cukrumi,
vaniliniu cukrumi. Atskirai išplakti kiaušinio baltymus. Džiūvėsėlius
įmaišyti į tešlą, sudėti sodą, grietinę, plaktus baltymus ir gerai
išmaišyti. Tešlą sudėti į margarinu išteptą formą. Kepti vidutinio
karštumo orkaitėje 40 min. Ataušusį tortą apibarstyti cukraus pudra.

Recepto istorija:
Šis kepinys ypatingas tuo, kad mano šeimoje atsirado atsitiktinai.
Vieną kartą, užklupus svečiams, dariau tortą iš to ką turėjau ir gavosi
šis kepinys. Vėliau buvo dar patobulintas, dabar labai mėgstamas
mūsų šeimoje. Siūlau pabandyti ir jums.
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Naminis tortas su braškėmis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 400 g
Miltai 2 stikl.
Grietinė 2 stikl.
Cukrus 2 stikl.
Kiaušiniai 4 vnt.
Grietinė 3 stikl.
Želatina 2 valg. šaukšt.
Cukrus 2 stikl.
Citrinos rūgštis 0,3 arbat. šaukštel.
Cukraus pudra pagal skonį
Kiaušinio baltymas 1 vnt.

Paruošimas:
Čia pateiktos du kartus didesnės ingredientų porcijos, nes kepiau du
tortus: vieną svečiams, kitą namiškiams. Biskvitai: į du skirtingus
dubenis įmušami kiaušiniai ir išsukami su cukrumi, kol jis ištirps.
Tuomet sudedami visi kiti biskvitams skirti ingredientai. Labai gerai
išmaišoma. Į rudojo biskvito dubenį įdedame kakavą. Tada į margarinu
VILNIUS kepiniams išteptą skardą supilama tešla ir kepama orkaitėje,
kol paruduos ir iškils. Išimami iš orkaitės ir atvėsinami. Kai atvėsta abu
biskvitai perpjaunami horizontaliai per pusę. Pertepimas: visi
ingredientai supilami į puodą ir kaitinami ant silpnos ugnies, kol ištirps
želatina, neleidžiant užvirti. Nukėlus nuo ugnies, padedama kuo
vėsesnėje vietoje (galima vėsinti šaltame vandenyje), kad atauštų ir
truputį apstingtų. Viršus: į puodą sudedamas margarinas, tirpinamas
ant silpnos ugnies. Dedama kakava ir citrinos rūgštis. Kai masė
pasidaro vienalytė – nukeliame. Glazūra papuošimui: cukraus pudra
gerai ištrinama su kiaušinio baltymu. Kai viskas paruošta, manau visos
suprantate, ką reikia daryti. Dedame biskvitą – pertepimas, biskvitas –
pertepimas ir t.t. Tada dar netepame viršaus, o aptepame gražiai,
užpildant nelygius torto šonus margarinu. Tuomet iš sutrupinto tos
pačios tešlos pyrago (man jo liko, nes kepiau didelį kiekį) gražiai
apdedame, trupiniais. Tepame viršų ir iš glazūros pirštais formuojame
norimus ornamentus (gėles, lapelius ir pan.), bei su specialiu švirkštu
apipurškiame glazūra aplink visą torto viršų. Bet kaip puošti –
fantazijos vaisius.

Recepto istorija:
Kai švenčių metu saldumynų, tortų lentynos parduotuvėse šluote
iššluojamos, o šventė negali būti be torto, puikiausiai tiks naminis
tortukas, kuris tiks ir atvykstančius svečius pavaišinti.
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Martynos Visminaitės tortas

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 225 g
Cukraus pudros 225 g
Miltų 225 g
Kepimo miltelių 1 a.š
Kiaušinių 4 vnt
Vanilinio cukraus 1 a.š

Paruošimas:
Margariną ir cukraus pudrą plakti su mikseriu 5 min., kol gausis puri
masė, tada po 1 įmušti kiaušinius ir plakti toliau. Miltus sumaišyti su
kepimo milteliais ir persijoti į tešlą, įdėti vanilinio cukraus ir iškepti
biskvitą (gaunasi labai purus ir minkštas). Perpjauti į 3 blynelius ir
sutepti su kokiu nori kremu, ar grietinėle.
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Medutis

Ingredientai:
Ingredientai tešlai:
Cukraus 150 g
Medaus 200 g
Margarino VILNIUS kepiniams 200 g
Kiaušinių 3 vnt
Sodos 3 a.š
Miltų tiek, kol
Ingredientai kremui:
Grietinės 1 l
Cukraus pagal skon
Citrinos rūgšties pagal skon

Paruošimas:
Cukrų, medų, margariną dedam į puodą ir užvirinam. Į atvėsusią masę
dedam kiaušinius, nugesintą sodą ir miltus, pilam į formą ir kepam
apie 40-50 min.
Grietinę išplakame su cukrumi ir sutepam supjaustytą medaus biskvitą.
Skaniausias palaikytas 2 paras.
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Alminos varškės tortas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Grietinė 0,5 stikl.
Cukrus 0,5 skilt.
Kiaušiniai (tryniai) 3 vnt.
Plombyro skonio varškė 2 pakeliai
Citrinos sultys 2 valg. šaukšt.
Želatina 1 pakelis
Braškės 500 g
Miltai 1 stikl.
Kepimo milteliai 1 pakelis
Jogurtas 200 ml

Paruošimas:
Tortui pagrindą išsikepti kaip citrininio varškės pyrago. Varškę išsukti
su jogurtu (jei naudosite paprastą varškę įdėkite cukraus pagal skonį),
sudėti pusę braškių supjaustytų į keturias dalis ir pilti ištirpintą želatiną,
pastoviai maišant. Kai varškės masė pradės stingti, sukrėsti ją ant
ataušusio torto pagrindo. Torto viršų papuošti likusiomis braškėmis. Kai
viršutinis sluoksnis sustings, galite dar pilti želė sluoksnį. Žiemos metu
į varškę dedu trintas šaldytas braškes su cukrumi. O šviežias naudoju
tik papuošimui.

Recepto istorija:
Tai labai senas mano receptas. Pradžioje vietoje varškės naudojau tik
jogurtą ir daug braškių, nes gamindavau jį tik vasarą. Dabar braškių
galima nusipirkti praktiškai ištisus metus. Šio torto receptą jau
greičiausiai ragavo ir patys gamino beveik visi mano draugai ir giminės.
Draugai jį tiesiog vadina Alminos tortu. Torto pagrindą galite naudoti,
koks jums patinka. Jei skubate, galite tiesiog torto pagrindui imti
biskvitinį vyniotinį.
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Krekerių tortas

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
Krekerių 500 g
Grietinės 500 g
Cukraus 100 g
Kondensuoto pieno 1 indelis

Paruošimas:
Viską sumaišykite ir įdėkite nakčiai į šaldytuvą. Viršų puošiau
braškėmis ir žele. Skanaus
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Migdolų tortas su kavos kremu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 445 g
Miltai 150 g
Cukrus 5 valg. šaukšt.
Kietai virtas kiaušinio trynys 1 vnt.
Žalias trynys 1 vnt.
Druska žiups.
Migdolai 500 g
Cukraus pudra 50 g
Kiaušinis 1 vnt.
Kiaušinių baltymai 5 vnt.
Migdolų esencija 4 ml
Džiūvėsėliai 2 valg. šaukšt.
Braškių džemas 250 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Tryniai 2 vnt.
Cukraus pudra 1 stikl.
Stiprios tirpios kavos (užplikytos) 0,5 stikl.
Spiritas 2 valg. šaukšt.
Romo esencija 3 ml

Paruošimas:
Paruošti trapią tešlą: iš nurodytų produktų suminkyti trapią tešlą, ją
įdėti į šaldytuvą ir laikyti 30 min. Tada dėti į kepimo formą ir kepti 170
laipsnių temperatūros orkaitėje, kol gražiai paruduos. Ataušinti formoje
ir tik tada išimti iš jos. Paruošti migdolų tešlą: nuplikytus, nuluptus
migdolus padžiovinti keptuvėje arba orkaitėje ir sumalti. Cukraus pudrą
ištrinti su kiaušiniu. Į gautą masę dalimis sudėti migdolus ir išplaktus
baltymus, įlašinti migdolų esencijos ir įberti druskos. Tešlą padalinti į
dvi dalis ir kepti torto formoje, išteptoje margarinu VILNIUS kepiniams
ir pabarstytoje džiūvėsėliuose, vieną po kito iškepti du papločius.
Paruošti kremą: Kiaušinius išsukti su cukrumi ir plakti ant garų, kol
masė sutirštės. Margariną gerai ištrinti su tryniais. Baigiant trinti, po
truputį sudėti ataušintus išplaktus kiaušinius, supilti kavą su visais
tirščiais, spiritą, įlašinti romo esencijos. Jei per mažai jaučiasi kavos
skonis, dar galima įpilti 1 – 2 šaukštelius tirpios kavos ir kakavos.
Išteptą trapios tešlos paplotį aptepti aviečių džemu ir ant jo uždėti
migdolinį paplotį. Jį aptepti kavos kremu, ant viršaus dėti antrąjį
migdolinį paplotį. Torto viršų ir šonus aptepti likusiu kremu, bei
papuošti pagal fantaziją.

Recepto istorija:
Mėgstu gaminti ypaš saldžius patieklaus, nemėgstu monotonijos,
patinka skonių įvairovė, dėl to savo šeimyną ir artimuosius dažnai
stebinu vis naujais skanumynais, kurie yra mano receptinėje, vis ją
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papildau ir išbandau ką esu įtraukusi. Štai šis tortukas ypatingas tuo,
kad jo paragavus norisi dar ir dar gabalėlio, pabandykite ir įsitikinsite.
Labai skanu su kava ar arbata. Juk taip smagu susėdus pasimėgauti
gardžiu tortu, atigerti skanios kavos ir pakalbėti su artimu žmogumi.
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Tortas su želė kremu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams arbat. šaukštel.
Kiaušiniai 5 vnt.
Cukrus 5 valg. šaukšt.
Miltai 5 valg. šaukšt.
Želė 1 pak.
Cukrus 200 g
Vanduo 350 g
Želatina 20 g

Paruošimas:
Biskvitas: kiaušinių trynius atskirti nuo baltymų. Baltymus išplakti iki
standžių putų. Kiaušinius išsukti su cukrumi iki purios masės, įdėti
miltus ir baltymus. Aš kepu skardoje kaip vyniotinį (200 laipsnių
temperatūroje, 10 min.). Iškepus nuimti nuo popieriaus ir su lėkštute
išpjauti 4 biskvitus. Juos sudrėkinti su cukrumi ir vandeniu. Kremas:
želatiną užpilti 50 ml. vandens ir palikti 15 min. Želė sumaišyti su 200
g. cukraus ir įpilti 300 ml. verdančio vandens, viską išmaišyti. Želatiną
ištirpinti ir įpilti į želė, viską išmaišyti ir palikti kol atvės iki kambario
temperatūros. Tada plakti apie 15 min. iki purios masės. Torto sieneles
užkloti maistine plėvele, biskvitas mažesnis negu tortinė, į šonus
sudėti braškes ir įpilti želė kremą. Padedame į šaldytuvą 4 valandoms
(galima ir daugiau). Pastabos: kremą galima plakti šiek tiek trumpiau,
priklauso nuo plaktuvo. 

Recepto istorija:
Tirpsta burnoje. Visiems labai patika.
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Plikytos tešlos tortas su vaisiais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Kiaušiniai 6 vnt.
Vanduo 400 ml
Miltai 400 g
Želatina 1 pakelis
Vaisiai pagal skonį
Jogurtas 200 g
Cukraus pudra pagal skonį

Paruošimas:
Tešla: vandenį užvirinti, sudėti ištirpintą margariną VILNIUS kepiniams,
nukelti nuo ugnies, suberti visus miltus ir gerai maišyti tol, kol tešla
"atšoks" nuo puodo sienelių. Palaukti, kol pravės, plakant įmušti
kiaušinius. Tada į konditerinį švirkštą sudėti tešlą ir į formą su
sviestiniu popieriumi nuo vidurio pradėti sukti spiralę paliekant 1/2 cm.
tarpus. Kepti 180-200 laipsnių temperatūroje apie 25-30 min. Iškepami
trys padai, taip pat iškepami papuošimai torto viršui ir šonams
(papuošimai kepa trumpiau).  Pertepimas: grietinėlę su cukraus pudra
išplakti iki standumo, sudėti jogurtą, sudėti atvėsusią želatiną ir
norimus vaisius, masė suskystėja po želatinos įpylimo. Dėti padą ant
lėkštės, pertepti ir t.t. Šonus aptepti likusia grietinėle, tada sudedami
papuošimai. Nakčiai dedame į šaldytuvą. Išimame gražiai sustingusį
tortą.

Recepto istorija:
Paragaukite ir sužinosite nepakartojamą torto skonį. Tortas gaivus ir
nelabai saldus.
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Proginis tortas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 170 g
Grietinė 170 g
Kiaušinis 1 vnt.
Miltai 500 g
Kremui Sviestas 400 g
Karamelinis kondensuotas pienas 1 skardinė(s)
Džiovinti vaisiai 100 g
Riešutai 100 g
Romo esencija pagal skonį

Paruošimas:
Tešlai margariną VILNIUS kepiniams kapojame su miltais tol, kol
nelieka sausų miltų. Supilame grietinę, įmušame kiaušinį ir masę
sujungiame į vientisą tešlos gabalą. Dedame pašaldyti į šaldytuvą.
Atšalusią tešlą padalijame į 7-9 gabaliukus, juos iškočiojame labai
plonais lakštais ir kepame 200-220 laipsnių temperatūroje. Kol lakštai
šąla gaminame karamelinį kremą. Sviestą suminkštiname ir išplakame
iki purumo, kitame inde išplakame "Rududu", abu ingredientus
sumaišome ir suplakame kartu su esencija. Keletą šaukštų kremo
atsidedame torto apdailai, į likusį kremą suberiame pakepintus ir
susmulkintus riešutus ir išmirkytus džiovintus vaisius (razinas,
ananasus, vyšnias). Lakštus pertepame kremu. Lyginame torto šonus ir
viršų, papuošiame. Papuošimas - kiekvienos šeimininkės fantazijos
vaisius. Pats lengviausias būdas tortą apibarstyti tos pačios tešlos
trupiniais sumaišytais su kakava, uždėjus popieriaus trafaretą.

Recepto istorija:
Tai labai skanus tortas, tinkantis ypatingoms progoms. Trapus, bet
gerai "sulimpantis", galima gražiai papuošti. Tortas sotus, todėl užteks
didelei šventei.
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Plačiakelnis kempiniukas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Kiaušiniai 6 vnt.
Cukrus 300 g
Miltai 300 g
Kakava 6 arbat. šaukštel.
Kepimo milteliai 2 arbat. šaukštel.
Grietinėlė (36 proc. riebumo) 450 ml
Cukrus 6 šak.
Plombyro skonio varškė 1 pakelis
Juodasis šokoladas 100 g
Konservuoti persikai 1 ind.

Paruošimas:
Biskvitas: kiaušinius suplakti su cukrumi. Ištirpinti margariną VILNIUS
kepiniams, leisti jam šiek tiek atvėsti ir maišant pilti į kiaušinių masę.
Sudėti kakavą ir miltus, sumaišytus su kepimo milteliais. Kepti 180
laipsnių temperatūros orkaitėje apie 30 - 40 min. Patikrinti su
pagaliuku. Iškeptą biskvitą palikti atvėsti ir vėliau supjaustyti į keturias
dalis. Kremas: grietinėlę išplakti su 6 šaukštais cukraus, tada sumaišyti
plombyro skonio varškę ir kremą padalinti į dvi dalis. Į vieną dalį dėti
sutrintus konservuotus persikus, į kitą, sutarkuotą šokoladą. Torto
biskvitus sulaistyti persikų sultimis. Pirmą biskvitą sutepti kremu su
persikais, dėti antrą biskvitą, jį sulaistyti, dėti kremą su šokoladu, tada
dėti trečią biskvitą, jį taip pat sulaistyti sultimis ir tepti kremu su
persikais ir pagaliau ketvirtas biskvitas, kurį taip pat sulaistome ir
tepame kremu su šokoladu. O papuošimas tai fantazijos reikalas.
Galima papuošti tarkuotu šokoladu, pjaustytomis braškėmis, arba kaip
aš, su dengimo mase.

Recepto istorija:
Tortas tikrai labai skanus ir gaivus. Suvalgius gabaliuką norisi dar. Ir
mažiesiems smaližiams labai tinkamas.
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Tortas: kavos, migdolų ir šokolado šėlsmas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Kiaušiniai 4 vnt.
Cukraus pudra 60 g
Malti migdolai 45 g
Tirpi kava 4 arbat. šaukštel.
Vanduo 4 arbat. šaukštel.
Vanilės esencija 0,5 arbat. šaukštel.
Miltai 30 g
Kavos kremas, cukraus pudra 1 valg. šaukšt.
Tarkuotas šokoladas papuošimui 100 g
Karštas vanduo 2 arbat. šaukštel.
Kavos likeris 2 valg. šaukšt.
Plakama grietinėlė 250 ml

Paruošimas:
Iš anksto įkaitinti orkaitę iki 180 laipsnių. Dubenyje išplakite kiaušinių
trynius su cukraus pudra iki tirštos vienalytės masės. Tuomet įplakite
sumaltus migdolus, ištirpintą kavą ir vanilės esenciją. Dubenyje iki
purios masės išplakite baltymus. Į kiaušinių trynius suberkite miltus ir
atsargiai sumaišykite su išplaktais baltymais. Tešlą sukrėskite į
margarinu VILNIUS kepiniams išteptą kepimo skardą (20 cm skersmens)
ir kepkite 20-25 minutes. Iškepusį palaikykite skardoje 10 minučių,
išimkite iš skardos ir leiskite atvėsti, atvėsus perpjaukite per pusę. Aš
kepiau du: vieną su migdolais, kitą be. Paruošti kavos kremą: į
grietinėlę įmaišyti cukrų, ištirpintą kavą ir kavos likerį. Vieną papločio
pusę aptepti kavos kremu, tada uždengti kita papločio puse. Ant kitos
pusės uždėti dar kremo ir galiausiai užkloti kitą paplotį. Taip turi
susidėti trys papločiai. Likusiu kremu aptepti torto viršų ir šonus. Torto
viršų papuošti šokolado drožlėmis. Skanaus!

Recepto istorija:
Šį receptą netikėtai radau žurnale ir pabandžiau pagaminti. Kai ką
pakeitus gavosi labai skanus ir įdomaus skonio tortas.Tad siūlau
visiems išbandyti. Skanaus!
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"Rafaelo" tortas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 180 g
Kiaušiniai 5 vnt.
Cukrus 230 g
Aliejus 65 g
Miltai 230 g
Kepimo milteliai 20 g
Kokoso drožlės 200 g
Smulkinti migdolai 100 g
Vanduo 200 g
Kondensuotas pienas 1 ind.
Citrinos 2 vnt.
Vanilės esencija 1 arbat. šaukštel.
Grietinėlė 450 g
Grietinėlės standiklis 2 pakeliai

Paruošimas:
Kiaušinius išplakti su cukrumi ir vanile, masė padidės tris kartus ir
pabals. Supilti aliejų, suberti miltus, sumaišytus su kepimo milteliais ir
plakti iki vientisos gražios masės. Gautą tešlą padalinti į 3 dalis (apie 2
samčiai vienai porcijai), pilti į 26 cm skersmens apvalią kepimo formą
ir kepti 3 atskirus torto lakštus 190 laipsnių temperatūroje apie 15 min.
Kremas: į grietinėlę suberti standiklį ir plakti iki standumo, palikti
šaldytuve. Kambario temperatūros margariną VILNIUS kepiniams
išsukti su kondensuotu pienu, suberti kokosų drožles ir pakepintus
smulkintus migdolus. Viską išmaišyti, padėti pusvalandžiui į šaldytuvą.
Į atvėsusią margarino masę sukrėsti grietinėlę, dar kartą viską
išmaišyti. Biskvitų sulaistymui: išspausti citrinų sultis, įpilti vandens, 2
šaukštelius cukraus. Torto surinkimas: pirmasis į tortinę dedamas
biskvitas, jis sulaistomas citrinos užpilu, tepamas kremas ir toliau
viskas kartojasi. Viršus ir šonai aptepami kremu, pabarstome kokoso
drožlėmis, puošiame pagal fantaziją. Dedame į šaldytuvą mažiausiai 5
valandom. Skanaus!

Recepto istorija:
Tokiam skoniui atsispirti neįmanoma!
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Tortas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
kiaušiniai 3 vnt.
Miltai 30 g
Krakmolo 30 g
Cukraus 50 g
Kepimo miltelių 1 arbat. šaukštel.
Kremas: Mascarponės sūrio 500 g
Natūralaus rūgpienio 200 g
Vanilinio cukraus 0,5 arbat. šaukštel.
Cukraus 180 g
Citrinos sultys 1 vnt.
Želatinos 30 g
Spanguolės 100 g

Paruošimas:
Gaminimas: Biskvitas - baltymus išplakti iki standžių putų, suberti
cukrų ir išplakti. Po to po vieną įmaišome trynius.Išsukame iki vientisos
masės.Miltus sumaišome su krakmolu ir kepimo milteliais ir suberiame
į masę.Skardą ištepame su Vilniaus margarinu ir supilame tešlą ir
kišame į orkaitę 12- 15 min.(priklauso nuo orkaitės). Kremas: Želatiną
užpilame su 100 ml. šalto vandens ir palaikome, kol išbrinks.
Išplakame rūgpienį su sukrumi, citrinos sultimis, vanilinu ir
mascarponės sūriu. Spanguoles sutraiškome su blenderiu ir sudedame
į kremą, viską gerai išplakame.Želatiną išbrinkusią pakaitiname,kad
ištirptų ir atvėsinus supilame į kremą, viską išmaisome.Iškepusį ir
atvėsintą biskvitą išimame ir padedame į lėkštę, kurioje jis bus, bet
prieš tai padaliname į kelias dalis ir apjuosiame su nuimama forma ir
sukrečiame kremą, gražiai sulyginame,ir taip visus sluoksnius
padarome. Iš specialios masės papuošiame tortą. Ir dedame porai
valandų į šaldytuvą Skanaus!.

Recepto istorija:
Šis nuostabusis kūrinys į mano receptų knygelę atkeliavo labai
netikėtai.Tiesiog keliavo keliavo ir atkeliavo :) Mėgstu tokiais gražiais,
ydomiais kūriniais nustebinti savo šeimą, kiekvieną kartą vis kažkuo
nauju. Labai gražiai papuošia stalą, ir labai skanus!
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Medaus tortas

Ingredientai:
Medaus lakštams:
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
Cukraus (200ml) 1 stiklinė
Medaus 2 valg. šaukštai
Kepimo miltelių (11 g) 1 pakelis
Kvietinių miltų 4 stiklinės
Kiaušinių 2 vnt
Kremui:
30 -35% grietinės 800 ml
Cukraus 1 stiklinė
Vanilinio cukraus 1 pakelis
Citrina 1 vnt

Paruošimas:
Į puodą sudėti cukrų, sviestą ir medų. Dėti į vandens garų vonelę, ir
nuolat maišant kaitinti, kol masė taps vienalytė ir cukrus ištirps. Gautą
masę atvėsinti iki kambario temperatūros. Tada supilti į ją išplaktus
kiaušinius bei gerai išplakti. Palaipsniui maišant suberti kepimo
miltelius ir 4 stiklinės miltų, užminkyti tešlą. Minkyti, kol tešla taps
minkšto plastilino konsistencijos ir nelips prie rankų.
Tešlą daliname į 5-7 dalis (priklauso nuo norimo lakšto dydžio).
Kiekvieną gabaliuką iškočiojame ant kepimo popieriaus. Apipjauname
pagal tortinės dugną ar katilo dangtį :). Čia jau kaip gamintojas
pageidauja. Jei tešla limpa prie kočėlo – pabarstykite truputį miltų.
Lakštai išeina ploni – taip ir turi būti, jie gražiai pakils. Kepti iki 200 C
įkaitintoje orkaitėje apie 3-4 min., kol gražiai paruduoja. Iškepusių
lakštų geriau nedėti vieno ant kito, kol jie neatvės.Vieną lakštą pasilikti
trupiniams.
Kremą gaminau iš atminties pagal prieš daug daug dauuuug metų
gamintą receptą :). Jį puikiai pamenu, nes paruošti labai lengva. Tuo
įsitikinsite ir patys.
Grietinę išplakti su cukrumi. Plakti kol grietinė taps standžios
konsistencijos, tada sudėti sutarkuotą citriną ir gerai išmaišyti. Kuo
grietinė riebesnė, tuo kremą suplaksite greičiau.
Lakštus sutepti kremu tik tada, kai jie bus visiškai ataušę. Kremo
negailėti, nes jis susigers į lakštus. Aptepti kremu ir viršutinį sluoksnį ir
torto šonus. Leisti suteptam tortui pastovėti apie dvi valandas, tada jei
reikia apipjaustyti, sulyginti kraštus ir aptepti trupiniais. Jei trupinių bus
mažai, galite naudoti paprastus sutrupintus sausainius. Puoškite kaip
tik fantazija leidžia. Man puošimo menas dar sunkiai įkandamas, todėl
aš papuošiau paprasčiausiu ištirpdytu šokoladu kepiniams ir riešutais.
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Biskvitinis tortas su pistacijomis ir ananasų
kremu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 75 g
Trapiai tešlai:
Krakmolo 50 g
Miltų 100 g
Cukraus 50 g
Trynys 1
Biskvitiniai tešlai:
Kiaušiniai 4 vnt
Cukraus 160 g
Krakmolo 60 g
Miltų 60 g
Kepimo miltelių 2 nubraukti šaukšteliai
Maltų pistacijos riešutų 75 g
Ananasų kremui:
Ananasų sulčių 3/8 l
Cukraus 2 šaukštai
Krakmolo 50 g
Ananasų (šviežių arba konservuotų) 100 g
Balto želatinos 4 šaukšteliai
Grietinėlės 200 ml
Papuošimui:
Ananasų uogienės 1 šaukštas
Kapotų pistacijos riešutų 50 g
Skaidraus užpilo tortui 1 pakelis
Ananasų sulčių 1/4 l
Ananasų(šviežių arba konservuotų) 400 g

Paruošimas:
Trapios tešlos padas:
Miltus su cukrumi ir krakmolu sudėti į dubenėlį, berti cukrų, dėti trynį ir
minkštus riebalus. tešlą suplakti su mikseriu ir pastatyti šaltai.
Tešla iškloti skardą išteptą riebalai (26 cm skersmens apvalią). Kepti
225 laipsnių orkaitėje 10-15 min. I6kepus5 torto pagrindą ataušinti
formoje.
Kiaušinių trynius atskirti nuo baltymų. Baltymus su 4 šaukštais
vandens elektriniu mikseriu išplakti iki standžių putų. plakant po
truputį supilti cukrų.. Paskui maišiklio greitį sumažinti iki mažiausios
padalos. Į baltymų masę po truputį įmaišyti trynius. Suberti
miltus,krakmolą,kepimo miltelius bei pistacijos riešutus maltus. Viską
išmaišyti. Tešlą kepti ant kepimo skardos išklotos popieriumi. ir kepti
iki 220-225 laipsnių temp. įkaitintoje orkaitėje 12-15 min. Iškeptą
biskvitą dėti ant audeklo pabarstyto cukraus pudrą.. Nulupti popierių ir
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ataušinti.
Ananasų kremui skirtas sultis sumaišyti su cukrumi bei krakmolu.
Suberti mažais gabalėliais supjaustytus ananasus. nuolat maišant
mišinį trumpai pavirti. supilti išbrinkintą ir nusunktą želatiną. Kremą
ataušinti retkarčiais pamaišant. Vėliau įmaišyti išplaktą grietinėlę.
Biskvitą tolygiai aptepti ananasų kremu. maždaug 4 šaukštus kremo
palikti.
Biskvitą išilgai supjaustyti 4 cm pločio juostomis. Pirmąją juostą susukti
ir dėti torto formos viduryje ant trapios tešlos pagrindo. Kitą juostą
vynioti aplink pirmąją (tortą formuoti sraigės pavidalu). Tai daryti, kol
torto forma bus pilna. Ant viršaus tepti likusį kremą. Tortą palaikyti
šaldytuve, kad sustingtų. Paskui išimti iš formos. torto kraštus aptepti
ananasų uogiene ir apibarstyti pistacijų riešutais. Užpilą tortui paruošti
iš ananasų sulčių. Torto viršų papuošti ananasų gabalėliais ir aplieti
užpilu.
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Medaus tortas "Meskiukas"

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Medus 3 šaukštai
Kiaušiniai 3 vnt
Cukrus 1 stiklinė
Nugesinta soda 3 šaukšteliai
Kvietiniai miltai 5 stiklinės

Paruošimas:
Kremui Receptai, patiekalai reiks:
4 indeliai grietinėlės po 450 ml. 36 proc. riebumo,
Receptai, patiekalai pagal skonį,
Citrinos sulčių.

Tešlos gamyba:
Į didoką bliūdelį Receptai, patiekalai įdėti visus produktus, išskyrus
sodą, bliūdą statyti Receptai, patiekalai puodo su verdančiu vandeniu
ir Receptai, patiekalai produktus gerai išmaišyti (čia tam, Receptai,
patiekalai nesutrauktų kiaušinių) bešildamas margarinas savaime po
truputį ištirps. Receptai, patiekalai masė smarkiai įkais supilti
nugesintą sodą (Soda būtinai Receptai, patiekalai įpylus į ją porą
šaukštų acto, ir supilti ją į karštą tešlą (smarkiai suputos), gerai
išmaišyti, Receptai, patiekalai bliūdą ir supilti miltus, gerai išmaišyti
bliūde, Receptai, patiekalai jau bus Receptai, patiekalai maišyti išversti
tešlą ant smarkiai Receptai, patiekalai pabarstyto stalo ir suminkyti, ji
Receptai, patiekalai nelipti prie rankų ir Receptai, patiekalai į gabalą,
kuris padėjus neturi subliukšti.

Kočiojant tešlą stalą Receptai, patiekalai reikia pabarstyti miltais, ji
lipni. Kočioti Receptai, patiekalai kol tešla dar šilta.

Šitus Receptai, patiekalai galima susikepti ir iš anksto, Receptai,
patiekalai ir prieš mėnesį, jie negenda, tada Receptai, patiekalai tortą
bus mažiau darbo.

Gamyba: Kremas
Grietinėlę (būtinai gerai atšaldytą, Receptai, patiekalai galima
pagaminti naminį sviestą) Receptai, patiekalai su elektriniu mikseriu
Receptai, patiekalai greičiu su cukrumi ir citrinos rūgštimi, ji po truputį
Receptai, patiekalai tirštėti, plaki tol Receptai, patiekalai mikserio
šluotelė ją tiesiog Receptai, patiekalai tarsi pjauti, sustabdžius mikserį
ir jį ištraukus matosi Receptai, patiekalai dugnas, o grietinėlė taip ir
stovi Receptai, patiekalai bokštas, net nepajuda iš vietos, įsivaizduokit
- Receptai, patiekalai tą indą aukštyn kojom, o grietinėlė ne nebando
išbėgti, jokiu želatinų Receptai, patiekalai dėti.
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Pagal šitą receptą blyneliai Receptai, patiekalai puikiai susigeria
Receptai, patiekalai nuo plaktos grietinėlės, jų Receptai, patiekalai
sulaistyti nes Receptai, patiekalai košė. Kepti labai karštai 250C.,
Receptai, patiekalai įkišt ir jau traukti reikia.

Iš šitos tešlos Receptai, patiekalai išpjauti įvairias norimas formas, šiuo
pavyzdžiu tai meškiukas. Aš meškiuką papuošiau bezu, jūs tortą
Receptai, patiekalai puošti su trupiniukais [torto blynelius Receptai,
patiekalai lieka atraižos, jas iškepam, Receptai, patiekalai atšąla
sutrupinam, ir turim trupiniukų tortui apibarstyti], Receptai, patiekalai
puošti tarkuotu šokoladu, žodžiu, pagal Receptai, patiekalai galimybes
ir fantaziją. Tortas Receptai, patiekalai kai pabūna šaldytuve apie
Receptai, patiekalai paras, gaunasi minkštas ir tirpstantis burnoj.
Sėkmės jum!
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„Saldus džiaugsmas”

Ingredientai:
Tešlai: 125 g
Margarinas VILNIUS kepiniams
Miltų 1,5 stiklinės
Šaukštelis sodos 1 Arbatinis
Kepimo miltelių ¼ arbatinio šaukštelio
Kiaušiniai 2 vnt
Cukraus 1¼ stiklinės
Karšto vandens 1 stiklinė
Šokoladinės kakavos ½ stiklinės
Kremui:
Plakamos grietinėlės ½ litro
Cukraus 2 valgomi šaukštai
Romo esencijos
Papuošimui:
Juodojo šokolado 30 g

Paruošimas:
Gaminimas:
Kiaušinius, suminkštintą margariną ir cukrų išplakti iki baltos, purios
masės. Karštame vandenyje ištirpinti kakavą. Miltus sumaišyti su
kepimo milteliais ir soda. Viską persijoti. Miltų mišinį, tirpintą kakavą
dalimis sudėti į margarino masę.
Gautą tešlą sudėti į paruoštą kepimo formą. Kepti orkaitėje 180oC apie
50 min.
Grietinėlę, cukrų, romo esenciją gerai išplakti.
Atvėsusį pyragą perpjauti į tris dalis, sutepti kremu. Suformuoti tortą.
Viršų, šonus papuošti plakta grietinėlė ir apibarstyti tarkuotu šokoladu.



Desertai Tortai

Raffaello kremo, želės ir šviežių braškių tortas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 180 g
Kiaušiniai 5 vnt
Cukrus 230 g
Aliejus 60 g
Miltai 230 g
Kepimo milteliai (tinka ir sodos žiupsnelis) 2 pakeliai
Vanilinis cukrus (kas kaip mėgsta)
Grietinėlė 450 g
Kondensuotas pienas 1 indelis
Kokoso drožlės 150 g
Smulknti migdolai
Šviežios braškės
Braškių želė 1 pakelis

Paruošimas:
BISKVITAS:
Kiaušinius LABAI gerai išplakame su cukrumi. Masė turėtų padidėti
bent tris kartus (lieka baltos ''putos''). Išplakus kiaušinius sudedame
miltus, aliejų, kepimo miltelius ar sodą, bei vanilinį cukrų. Viską dar
kartą plakame iki vientisumo. Gautą masę padaliname į tris dalis
(vienam lakštui du samčiai). Kepame tris atskirus biskvitus po 15-20
min. 200C.temperatūroje.

KREMAS:
Grietinėlę išplakame iki standumo. Paliekame šaldytuve. Ištirpiname
margariną ir jį sumaišome su kondensuotu pienu. Į gautą masę pilame
kokoso drožles, bei migdolus. Kai masė atvės ją sumaišome su
grietinėle.

ŽELĖ PASIRUOŠIAME DAR PRIEŠ BISKVITŲ KEPIMĄ. JĄ NAUDOSIME JAU
PRADĖJUSIĄ STINGTI.

TORTO PERTEPIMAS:
Į apvalią kepimo formą dedame pirmąjį biskvitą. Ant jo išdėliojame per
pusę perpjautas braškes. ''Pastingusią'' želė sutriname su šakute, kad
liktų masė panaši į šerbetą. Skistos želė ant braškiu nepilame, nes
viskas susigertų į biskvitą. Labai atsargiai pasklaidome pirmąjį kremo
sluoksnį ant braškių ir želė. Dedame antrąjį biskvit1. Vėl išdėliojame
per pusę perpjautas braškes ir padengiame antru kremo sluoksniu (
kam skaniau gali dar kartą perdėti želė sluoksnį :) ) Tortą užbaigiame
trečiu biskvitu ir likusiu kremu (galima naudoti ir tortam skirta glajų)
Papuosiame pagal fantaziją :)
SKANAUS!
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Šokoladinis Mascarpone tortas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g
Šokoladinių sausainių 350 g
Želatinos 20 g
Grietinėlės 35% riebumo
Mascarpone sūrio 500 g
Cukraus 100-150 g

Paruošimas:
Susmulkintus sausainius sumaišyti su ištirpintu margarinu (ar sviestu).
Gautą sausainių masę sudėti į torto formą, išformuoti pagrindą ir įdėti į
šaldiklį.
Želatiną ištirpdyti. Išplakti grietinėlę su cukrumi ir tuomet ją sumaišyti
su Mascarpon sūriu ir želatina.
Gautą sūrio masę supilti ant sausainių. Torto viršų galima papuošti
braškėmis ir smulkintu šokoladu arba likusių sausainių trupiniais.
Tortą palaikyti šaldytuve apie 3-4 val.
Skanaus!
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Velykis tortukas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams g
Napaleono biskvitų
Pertepimui:
Ricottos sūrio 500 g
Kondensuoto pieno 1/2 skardinės
Žalatinos 2 valgomieji šaukštai
Persikų koncervuotų 2 vnt
Pertepimui:
Sviesto 200 g
Šokolado 200 g
Įvairių spalvų kokoso drožlių

Paruošimas:
1 pertepimui rikotą išplakite su kondensuotu pienu. Plakite iki vientisos
masės.

2 pertepimui kambario temperatūros sviestą įdėkite į mikrobangę 8-10
sekundžių ir išplakite iki purumo. Plakite apie 10 minučių kol sviestas
pašviesės. Ant garų vonelėje išlydykite šokoladą, jį pravėsinkite.
Šokolado temperatūra turi būti panaši į išsukto sviesto temperatūrą.
Dėkite dalimis šokoladą į sviestą ir plakite kol viskas susimaišys.

Tortą formavau tokia tvarka: biskvitą gausiai sulaisčiau atskiestomis
citrinos sultimis ir dėjau rikotos pertepimą. Tada dėjau kitą biskvitą,
sulaisčiau ir tepiau šokoladinio sviesto kremu. Trečią biskvitą tepiau
vėl rikotos kremu. Suformuotą tortą aptepiau šokoladiniu sviestiniu
kremu.
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Red Velvet tortas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 120 g
Kvietiniai miltai 250 g
Druska 0,5 arbat. šaukštelio
Kakava 15 g
Cukrus 300 g
Kiaušiniai 2 vnt
Vanilės ekstarkto 1 arbat. šaukštelis
Grietinėlės 240 ml
Raudonų maistinių dažų 4 valg. šaukštai
Actas 1 valg. šaukstas
Soda 1 arbat. šaukštelis
Kremas:
Kreminio surio Philadelphia 400 g
Grietinėlės 250 ml
Vanilės esencija 1 valg. šaukštas
Cukraus pudra 120 g
Žalatinos 1 val. šaukštas

Paruošimas:
Miltus sumaišyti su druska.Kakavą sumaišyti su dažais.Elektriniu
plakikliu išplakti margariną su cukrumi,supilti vanilės esenciją,po viena
sudėti kiaušinius,maistinius dažus.Mikserį nustatyti ant silpno režimo ir
nuolat maišant po truputi sudėti miltus,supilti grietinėlę,bei sodą prieš
tai sumaišytą su actu.Masė turi buti graži vientisa.Padalinti į dvi dalis ir
pilti į kepimo formą.Kepti 175laipsn.temp.apie 13min.kol medinis
pagaliukas bus sausas.Taip iskepti du biskvito
lakštus.Ataušinti,apipjaustyti pagal norimą formą.Trupiniai bus
naudojami papuošimui.
Kremas:į dubenį sudėti sūrį,atskirai išplakti grietinėlę su cukraus
pudrą,supilti vanilės esenciją,ištirpintą želatiną viską sumaišyti iki
vientisos masės.Kremą padėti šaltai apie 30min.kol pradės stingti.
Torto surinkimas:dėti biskvito lakštą,tepti kremu,deti antrą biskvitą ir
sudėti likusę kremą,aptepti viršų ir šonus.Likusius biskvito gabaliukus
susmulkinti blenderiu ir užtrupinti ant torto.Palikti šaldytuve stingti
apie 6val.o dar geriau per naktį.Skanaus!



Desertai Tortai

Pavasariniai griuvesiai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams g
Teslai
Miltai 1 1/2 stiklinės
Kiausiniai 2 vnt
Grietinė 200 g
Sutirštintas pienas 0,5 bonkutės
Cukrus 1 stiklinė
Kakava 2 valg. šaukštai
Užmirkimui:
Grietinė 800 g
Cukrus 6 valg. šaukštai
Graikinių riešutai 0,5 stiklinės
Konservuoti ananasai 250 g
Glaistui:
Grietinė 4 valg. šaukštai
Cukrus 5 valg. šaukštai

Paruošimas:
Teslos paruosimas
Cukrus +kiausiniai + sutirstintas pienas + kakava +miltai+grietine =
viska ismaisome iki vientisos mases.
I orkaite 220C iki paruosimo.

Uzmirkimo paruosimas
Sumaisome grietine su cukrumi.
Tesla supjaustyti kvadraciukais.
Kiekviena kvadraciuka mirkyti ir delioti i piramide apbarstant
ananasais bei riesutais.
Viska 1val i saldytuva.

Glaistas
Cukrus+grietine.
Ant mazos ugnies verdam kol neuzvirs.
Pridedam margarino ir verdam dar 3 min.
veliau laukiam kol apsals.

Torta aplaistome glaistu ---i saldytuva ir kaip papuosimui galime dar
aplaistyti istirpintu sokoladu arba kakava.
gero apetito.... :)
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Braškių tortas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 120 g
Kvietiniai miltai 250 g
Druska 0,5 arbat.šaukšteliai
Kakava 15 g
Cukrus 300 g
Kiaušiniai 2 vnt
Vanilės ekstarktas 1 arbat.šaukštelis
Grietinėlė 240 ml
Raudoni maistiniai dažai 4 valg.šaukštai
Actas 1 arbat.šaukštelis
Soda 1 valg.šaukštas
Želės sluoksniui:
Šaldytų gervuogių ar kitų uogų 700 g
Spanguolių skonio želė 2 pakeliai
Kremui:
Kreminio sūrio Philadelphia 400 g
Kreminės varškės masės 200 g
Vanilės esencijos 1 valg.šaukštas
Cukraus pudros 120 g
Riebios plakamosios grietinėlės 300 ml
Želatina 1 valg.šaukštas
Papuošimui:
Braškės,šokoladas...

Paruošimas:
Eiga:
Uogas atšildome,nusausinam.Želė užpilame verdančiu vandeniu tik
mažesniu kiekiu vandens(vietoj 1l-0,7l),išmaišome,atvėsiname.Uogas
sudedame į 20cm skersmens tortinę nuimamais kraštais,užpilame žele
ir paliekame sustingti.
Miltus sumaišyti su druska.Kakava sumaišyti su dažais.Elektriniu
plakikliu išplakti sviestą su cukrumi,supilti vanilės esenciją,po vieną
sudėti kiaušinius,maistinius dažus.Mikserį nustatyti ant silpno režimo ir
nuolat maišant po truputi sudėti miltus,supilti grietinėlę,bei sodą prieš
tai sumaišytą su actu.Masė turi būti graži, vientisa.Padalinti į dvi dalis
ir pilti į kepimo formą 26cm skersmens.Kepti 175laipsn.temp.apie
13min.kol medinis pagaliukas bus sausas.Taip iškepti du biskvito
lakštus.Ataušinti.
Kremas:
Į dubenį sudėti sūrį,varškės masę,supilti vanilės esenciją.Atskirai,iki
standumo išplakti grietinėlę su cukraus pudra.Į varškės ir sūrio masę
supilti ištirpintą želatiną sudėti grietinėlę,viską sumaišyti iki vientisos
masės.Kremą padėti šaltai apie 30min.kol pradės stingti.
Torto surinkimas:
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Į tortinę nuimamais kraštais,26cm skersmens,dėti pirmą biskvito
lakstą,aptepti kremu.Per vidurį dėti sustingusį želės ir uogų
lakštą,aptepti kremu ir uždengti antru biskvito sluoksniu.Viršų aptepti
likusiu kremu.Deti į šaldytuvą 3val.kol sustings.Išėmus tortą,atsargiai
nuimti tortinės kraštus ir pabaigti puošti pagal fantaziją.Skanaus!
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Karamelinė - persikinė atgaiva pagal Monika

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Biskvitui pasigaminti:
Kiaušinių
Cukraus 1 stiklinė
Miltų 2 stiklinės
Grietinės 1 stiklinė
Sodos 1 a.š.
Nr. 1 kremas:
Margarino 100 g
Žemės riešutų (smulkintų) 50 g
Nr. 2 kremas:
Jogurto persikinio 0,9 l
Želatinos 2 pak.
Persiko 1 vnt
Papuošimui:
Juodo šokolado
Balto šokolado
Migdolų riešutų (smulkintų) 50 g
Žėlė pakelio - persikinio 1 vnt
Persiko 1 vnt
truputis Nr.2 kremo

Paruošimas:
Biskvito skirtus produktus. Kepti 180C temperatūroje 20-25 min. Kol
iškeps ir nelips prie pagaliuko.
Bisvitą padalinti į 3 vienodas dalis.

Nr. 1 kremo visus produktus sumaišyti, taip pat pasielgti su Nr. 2
kremu.

Kremus sluoksniuoti su bisvitais. Ir papuošti tortą pagal kiekvieno
žmogaus norus ir poreikius.

Aš mėginau pagal savo nuožiūrą.
Na, skanaus!
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Gaivus tortas su braškėmis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g
Cukrus 0,5 stikl.
Miltai nepilna 1 stikl.
Citrina 0,5 vnt
Kepimo milteliai 11 g
Kiaušiniai 3 vnt
Grietinė 0,5 stikl.
Kremui
Maskarponės sūrio 250 g
Rikotos sūrio 500 g
Grietinėlės 100 ml
Cukraus 0,5 stiklinės
Želatino 2 šaukštai
Citrinos 0,5 vnt
Braškių 250 g

Paruošimas:
Vandens vonelėje ištirpiname margariną. Atskirime trynius nuo
baltymo. Išsukame Trynius su puse stiklinės cukraus ir puse stiklinės
grietinės. Tada sutarkuojame pusės citrinos žievelės ir išspaudžiame
pusės citrinos sulčių, sudedame pakeli kepimo miltelių. Viską gerai
išmaišome, tada suberiame stiklinę miltų ir išmaišome kol gausis
vienalytė masė ir supilame ištirpintą "Vilniaus" margariną. Viską gerai
išmaišome iki vienalytės masės (ji turi gautis grietinės tirštumo) ir
sukrečiame i kepimo indą. Aš naudoju silikoninį, bet tinka ir stiklinis ir
skardinis. Kepame apie 20 min. 200 laipsnių karštumo orkaitėje.
Grietinėlę išplakti su šaukštu cukraus, sudėti maskarponės sūrį, sudėti
likusi cukrų, rikotos sūrį ir viską vėl gerai išplakti su plakikliu iki purios
masės. Plakant supilti piene išbrinkintą želatiną ir išspausti pusės
citrinos sultis. Gautą masę sukrėsti ant atšalusio pagrindo, gražiai
išlyginti. Kai masė pradės stingti puošti braškėmis. Tortą reikėtų bent
per naktį palaikyti šaldytuve. Torto šonus puošti migdolų arba kokoso
drožlėmis.
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Burnoje tirpstantis tortas su Maskarpone

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g
Sausainių (gali būti Gaidelis) 225 g
Migdolų 100 g
Maskarponės sūrio 500 g
Kondensuoto pieno 1 indelis (385 g)
Medaus (geriau skysto) 1 valg. šaukštas
Plakamosios grietinėlės 250 g
Šaukštai želatinos 3 valg

Paruošimas:
Migdolus pakepinti sausoje keptuvėje ir gana grubiai susmulkinti.
Sausainius sutrinti elektriniu smulkintuvu kuo smulkiau. Sumaišyti
kartu su riešutais ir užpilti tirpintu margarinu. Gautą masę sudėti į
atsegamą kepimo formą ir suformuoti dugną bei neaukštus kraštelius.
Dėti į šaldytuvą ir pasiruošti įdarą.
Įdarui grietinėlę išplakti iki standžių putų. Išmaišyti maskarponę,
kondensuotą pieną ir medų. Įmaišyti grietinėlę ir supilti vandenyje
išbrinkintą ir po to ištirpintą želatiną. Paruoštą įdarą supilti į kepimo
formą ant sausainių pagrindo. Dėti į šaldytuvą mažiausiai 3 valandoms
ir ... SKANAUS!
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Tortas "Vazonikas su gėlėmis"

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
kiaušiniai 3 vnt
Miltai 30 g
Krakmolo 30 g
Cukraus 50 g
Kepimo miltelių 1 arbat. šaukštel.
Kremas: Mascarponės sūrio 500 g
Natūralaus rūgpienio 200 g
Vanilinio cukraus 0,5 arbat. šaukštel.
Cukraus 180 g
Citrinos sultys 1 vnt
Želatinos 30 g
Spanguolės 100 g

Paruošimas:
Gaminimas: Biskvitas - baltymus išplakti iki standžių putų, suberti
cukrų ir išplakti. Po to po vieną įmaišome trynius.Išsukame iki vientisos
masės.Miltus sumaišome su krakmolu ir kepimo milteliais ir suberiame
į masę.Skardą ištepame su Vilniaus margarinu ir supilame tešlą ir
kišame į orkaitę 12- 15 min.(priklauso nuo orkaitės). Kremas: Želatiną
užpilame su 100 ml. šalto vandens ir palaikome, kol išbrinks.
Išplakame rūgpienį su sukrumi, citrinos sultimis, vanilinu ir
mascarponės sūriu. Spanguoles sutraiškome su blenderiu ir sudedame
į kremą, viską gerai išplakame.Želatiną išbrinkusią pakaitiname,kad
ištirptų ir atvėsinus supilame į kremą, viską išmaisome.Iškepusį ir
atvėsintą biskvitą išimame ir padedame į lėkštę, kurioje jis bus, bet
prieš tai padaliname į kelias dalis ir apjuosiame su nuimama forma ir
sukrečiame kremą, gražiai sulyginame,ir taip visus sluoksnius
padarome. Iš specialios masės papuošiame tortą. Ir dedame porai
valandų į šaldytuvą Skanaus!.
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Mėlynių želė tortas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Kvietinių miltų 180 g
Kepimo miltelių 0.5 arbat. šaukštel.
Kiaušiniai 2 vnt.
Druska 1 žiups.
Cukraus 100 g
želatina 30 g
Mėlynės 250 g
Jogurtas 1 l
želė 1 pakelis

Paruošimas:
Kiaušinius 3 minutes plakti mikseriu vidutiniu greičiu. Palaipsniui
suberti cukrų ir dar plakti 3 minutes.Maža srovele supilti ištirpdintą ir
atvėsintą margariną. Suberti persijotus miltus, sumaišytus su kepimo
milteliais ir druska, ir išmaišyti mažiausiu greičiu. Dėti tešlą į
konditerinį maišelį ir į skardas, išklotas kepimo popieriumi, išspausti 3
– 4 cm dydžio sausainius(apvalius ar pailgus), paliekant tarp jų kelių
centimetrų tarpus. Kepti iki 180° C įkaitintoje orkaitėje 7 – 8 minutes,
kol sausainiai pagels. O tuo tarpu kol kepa sausainiukai imam želė
pakiuką ir pagaminam pagal nurodytą aprašymą.Atvėsus supilam i
normimą formą(aš naudoju stiklinę formą 25 cm ilgio 15 cm
pločio).Forma turi but be jokių tarpų.Išpilam želė ir laukiam kol ims
stingti,i pabaigą stingimo sutubdom sausainiukus.Svarbu kad jie būtų
sutubdomi ant dar nevisai sustingusios želė,kitaip užpylus jogurto juos
iškels i viršų. Išbrinkinus želatiną su trupučiu šalto vandens,ja
ištirpdome ant silpnos ugnies,ir čiut pravėsus supilame plona srovele i
plakamą jogurtą.Mėlynes sutrynus trintuvu taip pat supilt i
jogurtą.Tuomet atsargiai supilti ant jau sustingusio želė sluoksnio su
sutubdytais sausainiukais.Palaukti kol viskas sustengs ir SKANAUS O
dabar puiki proga pasikviesti draugų ir pavaišinti tikru vasarišku želė
tortuku !!!

Recepto istorija:
TIKRAS VASAROS SKONIS VIENAME KASNYJE
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Šokoladinis tortas su braškėmis

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 80 g
kiaušiniai 6 vnt
cukraus 180 g
miltų 120 g
kakavos 60 g
vanilinio cukraus 1 a.š.
grietinės (bent 30%) 100 ml
Užpildymui ir apdailai:
braškių 350 g
grietinės (bent 30%) 250 ml
juodojo šokolado 300 g
vanilinio cukraus 1 a.š.
cukraus 1 v.š.

Paruošimas:
Biskvitas:

atskiriame kiaušinių trynius nuo baltymų.

Trynius išsukame su cukrumi ir išlydytu margarinu VILNIUS kepiniams.

Dedame vanilinio cukraus, grietinės ir gerai išmaišome.

Galiausiai įmaišome gerai išplaktus baltymus.

Į plakinį suberiame miltus, kakavą ir krakmolą. Išmaišome, kad neliktų
gumuliukų. Jei tešla gaunasi per skysta ar per tiršta, galima reguliuoti,
įberiant daugiau miltų ar grietinės.

Kepimo formą patepame margarinu VILNIUS kepiniams ir supilame
tešlą. Biskvitas neturi būti nei per storas, nei per plonas. Formuojant,
turėkite omenyje, kad iškepusį biskvitą perpjausime per pusę.

Kepame biskvitą 175 laipsnių orkaitėje apie 25-30min.

Susmulkintą šokoladą ištirpiname karšto vandens vonelėje, kol gaunasi
skystas šokoladas.

Grietinę skirtą užpildymui labai gerai išplakame kartu su cukrumi ir
vaniliniu cukrumi. Plakame su mikseriu.

Iškepusį ir atvėsusį biskvitą perpjauname per pusę.

Vieną lakštą dedame ant didelės lėkštės (didesnė, nei mūsų torto
forma) ir aptepame ištirpintu šokoladu.
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Ant viršaus užtepame paruoštos grietinės.

Ant grietinės sluoksnio sudedame braškes.

Galiausiai dedame likusį biskvitinį lakštą ir aptepame visą tortą likusiu
šokoladu.

Tortą dedame į šaldytuvą bent 3 val.

Skanaus :)
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Vaisių tortas

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
miltų 150 g
trynys 1 vnt
cukraus 3 šaukštai
druskos 1 žiupsnelis
citrinos sutrintos žievelės 0.5 vnt
vanilinio cukraus 1 šaukštelis
Įdarui:
varškės 500 g
vyšnių likerio 5 šaukštai
vanilės lazdelės 1 vnt
cukraus 100 g
želatinos 8 šaukšteliai
grietinėlės 200 ml
braškių 200 g
Papuošimui:
apelsino 1 vnt
vyšnių 1 didelė sauja
didelių braškių 8 vnt

Paruošimas:
Orkaitę įkaitinti iki 175 C temperatūros. Miltus persijoti ant lentos ir
kauburėlio viduryje padaryti įdubimą. Į jį sudėti trynį, įberti cukrų,
druskos, trintą citrinos žievelę, vanilinį cukrų ir margariną. Viską
pradedant nuo išorės suminkyti į vientisą trapią tešlą. Ją iškočioti ant
riebalais išteptos torto formos dugno ir kepti 10-12 min.

Įdarui varškę sumaišyti su vyšnių likeriu, susmulkinta vanilinės lazdelės
šerdimi bei cukrumi. Įmaišyti ištirpintą želatiną. Į varškės masę sudėti
iki standžios konsistencijos išplaktą grietinėlę.

Ant iškepusio ir atvėsusio vaisių torto pagrindo (torto forma turi būti su
nusiimančiais šonais) dedame nuplautas braškes, supilame varškės
įdarą ir paliekame šaldytuve bent 2 valandoms.

Torto viršų puošiame turimais vaisiais.
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Tortas "Braškių sapnas"

Ingredientai:
Įdarui:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g
Pieno 0.5 l
Vanilinio pudingo milteliai 1 pak
Raudonųjų serbentų drebučiai 1.5 v.š.
Šokoladinis glajus 200 g
Tešlai:
Kiaušiniai 2 vnt
Cukrus 100 g
Vanilinis cukrus 0.5 pak.
Miltai 100 g
Kepimo milteliai 1 a.š.
Graikiniai riešutai 50 g
Papuošimui:
Braškės 25 vnt
Biskvito lazdelės 10 vnt

Paruošimas:
Orkaitę įkaitinti iki 175 laipsnių temperatūros.

Kiaušinių trynius atskirti nuo baltymų ir išplakti su 2 šaukštais karšto
vandens iki purios masės. Po truputį suberti pusę cukraus. Plakti, kol
kremas pasidarys tirštokas.

Baltymus išplakti su cukrumi ir vaniliniu cukrumi iki standžių putų.
Pusę baltymų masės supilti į trynių masę ir sumaišyti. Likusią baltymų
masę dėti ant kremo. Miltus sumaišyti su kepimo milteliais ir suberti
ant baltymų. Paskui suberti graikinius smulkintus riešutus ir viską gerai
išmaišyti.

Biskvitinę tešlą supilti į mažesnę torto formą su kepimo popieriumi
išklotu dugnu. Tešlos paviršių išlyginti ir kepti 30 min. Iškepusį išjungti
ir pridengti kepimo popieriumi 5 min.

5 šaukštus pieno sumaišyti su cukrumi ir pudingo milteliais. Likusį
pieną užvirinti, supilti pudingo mišinį ir viską pavirinti, kol sutirštės. Po
to nuimti nuo viryklės ir maišyti kol atvės. Margariną VILNIUS kambario
temperatūros išsukti iki purios masės ir sumaišyti su atvėsusiu pudingu.
Biskvitą padalyti į tris sluoksnius.

Serbentų drebučius pašildyti ir tepti ant apatinio biskvito sluoksnio, po
to dėti kitą biskvitą ir tepti kremą, dėti paskutinį sluoksnį ir taip pat
aptepti kremu ir pastatyti į šaldytuvą 2 valandoms, kad sustingtų.

Glajų ištirpdyti garų vonelėje. Ištirpdytu glajumi apipilti torto viršų ir
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papuošti braškėmis.Šonus apdėti biskvito lazdelėmis. Viską pašauti dar
į šaldytuvą, kad sustingtų. Po valandos ar kitą dieną jau galima
mėgautis šiuo nuostabaus skonio tortuku.

Skanaus!
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Braškinis tortas

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
maskarponės sūrio 500 g
jogurto su persikais 500 ml
natūralių apelsinų sulčių su tirščiais 200 ml
šviežių braškių 500 g
želatino 30 g
cukraus arba cukraus pudros 150 g
sausainių (labai tinka selga airiško likerio skonio arba karameliniai) 250 g
cukraus pudros 1 v.š.

Paruošimas:
Sausainius sumalti (geičiausia tai padaryti galima su elektriniu
smulkintuvu), sudėti ištirpintą margariną, cukraus pudrą. Viską gerai
išmaišyti ir gautą masę dėti į 170C temperatūros orkaitę 15 minučių.
Bet galite ir nekepti, tiesiog leisti sustingti margarinui. Tačiau skonis
keptų sausainių žymiai geresnis ir netrupa pjaustant tortą.

Kol pagrindas aušta, pasigaminame kremą.

Želatiną išbrinkyti užpylus apelsinų sultimis.

Maskarponės sūrį išplakti su jogurtu ir cukrumi. Pamažu supiltį (
pastoviai maišant) ištirpintą želatiną. Gautą kremą palaikyti šaldytuve
apie 10-15min.

Kai kremas pradės stingti, supilkite jį ant atvėsusio sausainių pagrindo.
Ant kremo viršaus dedame braškes. Leiskite braškėms tiesiog paskęsti
kreme tiek, kad kyšotų tik viršūnėlės. Arba galite kremui labiau
sustingus puošti kaip tik fantazija leidžia.

Praktiškai šis gaivus bei karališkai skanus tortas paruošiamas per 2 val.
Beje ir skaniausias šviežias.
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Jogurtinis tortas "Kartą paragavęs negali sustot"

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 90 g
avižinių sausainių 300 g
jogurto (galima dėti ir natūralų, tik tuomet dar ir cukraus papildomai pagal skonį)
1 l
Įvairių mėgstamų vaisių (braškės, bananai, melionai ir t.t.)
želatinos 40-50 g
citrinos sulčių 1
vanilinio cukraus
greitinėlės (jei norisi riebiau) 200 g

Paruošimas:
Sausainius smulkiai sutrinti, sumaišyti su ištirpdytu margarinu VILNIUS
kepiniams.

Sumaišyti jogurtą, citrinos sultis (išplaktą grietinėlę su vanilininiu
cukrumi). Į jogurtą supilti ištirpintą želatiną ir sudėti gabaliukais
supjaustytus vaisius.

Į torto formą ant dugno sudėti sausainių trupinius ir spaudžiant
suformuoti pagrindą (galima išfoprmuoti ir šonus). Galiausiai ant
viršaus supilti jogurto masę.

Tortą palikti šadytuve, kad sustingtų 4 val, o geriausiai per naktį.

Galima papuošti likusiais sausainių trupiniais, tarkuotu šokoladu, vaisiu
gabaliukais, užpiltais želė sluoksneliu ar kaip tik fantazija leis.

Skanaus!

Puikus karštą vasaros dieną, kadangi labai gaivus, lengvas ir laaaabai
skanus.
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Šokoladinis tortas

Ingredientai:
Tešlai:
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
cukraus 100 g
kiaušiniai 3 vnt
miltų (~150g) 1 stiklinė
juodojo šokolado 150 g
kepimo miltelių 1 šaukštelis
Pertepimui:
braškių 250 g
cukraus 1 v.š.
Papuošimui:
juodojo šokolado 200 g
baltojo šokolado 50 g
graikinių riešutų 150 g

Paruošimas:
Atskiriame kiaušinių baltymus nuo trynių.

Trynius išplakame su cukrumi. Kartu įmaišome ir ištirpintą margariną
VILNIUS.
Ištirpiname šokoladą. Jį išmaišome kartu su baltymais, miltais ir
kepimo milteliais.

Į gautą masę supilame trynių plakinį ir išmaišome.
Tešlą pasidaliname į tris dalis.

Gerai iškočiojame.

Pertepimas lengvai pasigaminamas. Braškes sutriname su cukrumi. Jei
neturite šviežių braškių tinka ir uogienė.

Į kepimo formą (išklotą kepimo popieriumi) sudedame vieną trečdalį
tešlos. Ant tešlos tepame sluoksnį trintų braškių.

Ant viršaus dedame kitą tešlos lakštą ir jį taip pat iš viršaus patepame
trintomis braškėmis.

Ir galiausiai uždedame likusią tešlą.

Tortą kepame 180-200 laipsnių orkaitėje apie 40-50 min.

Iškepusį tortą atvėsiname, papuošiame ištirpintu juoduoju ir baltuoju
šokoladu. Aptepiau ir torto viršų, ir šonus. Aplink tortą sudėjau
graikinių riešutų. Tačiau puošimas jau kiekvieno pasirinkimas ;)

Papuoštą šokoladu tortą bent 2 val. reikėtų dėti į šaldytuvą.
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Šokoladinis maskarpone sūrio tortas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g
šokoladinių sausainių 350 g
želatinos 20 g
grietinėles 35% riebumo 200 g
cukrus 150 g
Maskarpone sūrio 500

Paruošimas:
Susmulkintus sausainius sumaišyti su ištirpintu margarinu.

Masę sudėti į formą kaip pagrindą ir įdėti į šaldiklį.

Kol pagrindas stingsta, ištirpdyti želatiną.

Išplakti grietinėlę su cukrumi, tada sumaišyti su želatina ir maskarpone
sūriu. Gautą sūrio masę supilti ant pagrindo.

Papuošti viršų susmulkintu šokoladu ir prie šio torto ypatingai tinka
braškės - jas galima ne tik dėti kaip papuošimą, bet ir įpjaustyti į sūrio
masę prieš supilant ant torto pagrindo.

Tortą palaikyti šaldytuve 3-4 val.

Skanaus!
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Kavos ir migdolų tortas

Ingredientai:
Skardai ištepti:
Margarino VILNIUS kepiniams 15 g
Biskvitui:
kiaušiniai 6 vnt
cukraus 150 g
miltų 170 g
kepimo miltelių 1 a.š.
maltų migdolų be odelės 100 g
Įdarui:
tirpios kavos miltelių 3 v.š.
kakavos miltelių 5 v.š.
riebios varškės 500 g
cukraus 100 g
grietinėlės 400 ml
migdolų likerio 4-6 šaukštai
abrikosų uogienės 5 v.š.
"Mascarpone" sūrio 250 g
biskvitinių lazdelių 20 vnt

Paruošimas:
Orkaitę įkaitinti iki 175 laispnių temperatūros. Kiaušinių baltymus
atskirti nuo trynių ir išplakti iki standžių putų.

Trynius iki purios masės išplakti su cukrumi.

Miltus, sumaišytus su kepimo milteliais, persijoti ant trynių masės.
Suberti migdolus ir sudėti baltymus. Viską atsargiai išmaišyti. Tešlą
supilti į 26 cm skersmens torto formą, išteptą margarinu. Kepti 40 min.
Ataušinti.

Kavos ir kakavos miltelius sumaišyti su 3 šaukštais vandens ir
sumaišyti su varške. Suberti cukrų. Įmaišyti standžiai išplaktą
grietinėlę.

Biskvitą padalyti į tris sluoksnius, apšlakstyti likeriu ir aptepti džemu.
1/3 varškės masės tepti ant apatinio biskvito. Dėti antrą biskvitą ir
aptepti antru kremo trečdaliu. Dėti paskutinį biskvitą. Likusį kremą
sumaišyti su "Mascarpone" sūriu ir šiuo mišiniu aptepti visą tortą.

Šonus papuošti biskvitinėmis lazdelėmis, o viršų papuošti pagal savo
fantaziją.

Labai skanus tortas.

Skanaus!
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Tortas "Gerbera"

Ingredientai:
Kepimo skardai ištepti:
Margarino VILNIUS kepiniams 15 g
Biskvitas:
kiaušiniai 3 vnt
miltų 30 g
krakmolo 30 g
cukraus 50 g
kepimo miltelių 1 a.š.
Įdaras:
"Mascarpone" 500 g
grietinėlės 1 indelis
cukraus 100 g
kokoso drožlių 2 pak.
Želatinos 1 pak.
Braškių 100 g

Paruošimas:
Orkaitę įkaitinti iki 175 laipsnių.

Iš nurodytų produktų išplakti tešlą, supilti į tortinę skardą, išteptą
margarinu, ir pašauti į orkaitę 10 minučių. Patikrinti su mediniu
krapštuku ar iškepė.

Želatiną užmerkti, kai išbrinks, tada ją ištirpinti, palikti atvėsti.
"Mascarpone" išplakti su grietinėle, cukrumi ir plona srovele supilti
atvėsusią želatiną.

Braškes sutrinti su blenderiu ir sudėti kremo masę, viską gerai
išmaišyti ir padėti šiek tiek sustingti į šaldytuvą.

Iškepusį biskvitą atvėsinti ir padalinti į dvi dalis. Sutepti su sustingusiu
kremu. Apiberti su kokoso drožlėmis (jei norite galite nuspalvinti
kokoso drožles su valgomais dažais ar tiesiog nusipirkti jau spalvotų).

Viršų puošiame pagal savo fantaziją. Aš dariau iš pastilažo gerberas,
todėl ir pavadinau savo tortuką "Gerbera".

Tiesiog pasakiško skonio ir grožio gavosi tortas.

Skanaus!
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Varškės tortas su braškėmis

Ingredientai:
Biskvitas:
Margarino VILNIUS kepiniams 30 g
kiaušiniai 3 vnt
cukraus pudros 75 g
miltų 50 g
krakmolo 25 g
Varškės masei:
varškės 500 g
grietinės (20%) 200 g
cukraus 200 g
želatinos 25 g
pieno 100 ml
braškių 700 g

Paruošimas:
Baltymus atskirti nuo trynių.

Baltymus suplakti, pridedant cukraus pudros.

Į šią masę po vieną dėti trynį ir atsargiai maišyti šaukštu.

Viską gerai išmaišius, pridėti miltų ir krakmolo.

Sudeti į formą ir kepti įkaitusioje orkaitėje 15-20min.

Varškės masės paruošimas:

Želatiną užpilti pienu 20 minučių.

Suplakti varškę, cukrų ir grietinę.

Želatiną ištirpinti (bet neužvirinti) ir sumaišyti su paruošta mase.

Į apvalią formą sudėti: biskvitą+sluoksnį varškės kremo+braškes+
sluoksnis kremo ir t.t.

Atvėsinti 1 val. šaldytuve.

Skanaus
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Tortas "Žemuogėlė"

Ingredientai:
Biskvitas:
kiaušiniai 4
miltų 0,5 stikl.
krakmolo 0,5 stikl.
kepimo miltelių 1 a.š.
vanilinio cukraus 1 pakelis
Įdaras:
"Mascarpone" 500 g
grietinėlės (35%) 1 indelis
cukraus 4 v.š.
želatinos 30 g
biskvitinių pirštelių 10
žemuogių 2 saujos
Skardos aptepimui:
margarino VILNIUS kepiniams 1 v.š.

Paruošimas:
Orkaitę įkaitinti iki 180 laipsnių.

Kiaušinių trynius atskirti nuo baltymų. Trynius išplakti su cukrumi, o
baltymus iki standžių putų. Viską sumaišyti ir sudėti likusius produktus
skirtus biskvitui.Tešlą supilti į 26 cm skersmens torto formą ir pašauti į
orkaitę 10-15 min.

Paruošti įdarą. Želatiną užmerkti. Mascarpone išplakti su grietinėle,
sudėti cukrų, ištirpinti išbrinkusią želatiną, truputį atvėsinti ir supilti
plona srovele ir kremą.

Iškepusį biskvitą atvėsinti ant jo uždėti tapačią apvalią formą (jos
rėmus) ir sluoksniuoti ant biskvito dėti dalį kremo, o ant jo viršaus
sudėti biskvitinius pirštelius ir juos šiek tiek sulaistyti su pasaldintu
vandenuku ir sudėti likusį kremą, o ant viršaus suberti žemuoges. Ir
padėti į šaldytuvą porai valandų.

Skanaus!
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Vyšnaitė

Ingredientai:
Pagrindui:
miltų 250-300 g
margarino VILNIUS kepiniams 150 g
cukraus 150 g
kiaušinis 1
kepimo miltelių 1 šaukštelis
Užpildymui:
varškės 600 g
kiaušiniai 2
cukraus 150 g
grietinės 150 g
uogų: mėlynių / serbentų/ spanguolių / vyšnių - aš naudojau 800-900 g

Paruošimas:
1. Paruoškite tešlą:

persijokite miltus su kepimo milteliais.

Margariną supjaustykite gabalėliais, sudėkite į miltus ir sutrinkite.

Suberkite cukrų ir įmuškite kiaušinį, išminkykite tešlą.

Susukite į foliją ir padėkite į šaldytuvą 30 minučių.

2. Kol tešla šaldytuve paruošime užpildymą:

varškę triname per sietą, pridedame grietinės, kiaušinių ir cukraus.
Viską gerai išsukame su maišytuvu iki vientisos masės.

3. Atšaldytą tešlą gerai iškočiojame ir suformuojame kepimo skardoje
4-5 cm aukščio pagrindą. Tešlą sudedame ant dugno, vidurį
suspaudžiame, kad gautųsi kraštai aukštesni.

4. Ant pagrindo supilame išplaktą užpilą ir ant viršaus sudedame
vyšnias be kauliukų.

5. Kepkite įkaitintoje 180 laipsnių orkaitėje 35 minutes.
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Saldi akimirka

Ingredientai:
Produktai biskvitui:
kondensuoto pieno 1 indelis
margarino VILNIUS kepiniams 50 g
kefyro 3 šaukštai
miltų 1 stiklinė
kakavos 2 šaukštai
kiaušinis 1
Produktai kremui:
grietinės 380 g
cukraus 1 stiklinė
citrinos rūgšties 0,5 šaukštelio

Paruošimas:
Kiaušinį išplakame, įpilame kondensuotą pieną, 2 šaukštus kefyro ir 1
šaukštelį sodos, užgesintos 1-ame šaukšte kefyro. Viską išmaišome ir
sudedame išlydytą margariną bei miltus.

Masę padaliname į dvi dalis. Į vieną dalį įdedame kakavą. Abi dalis
reikia kepti atskirai, apvalioje formoje apie 25min. 200ºC
temperatūroje. Biskvitams iškepus, juos perpjauname horizontaliai per
pusę ir padedame atvėsti.

Kol biskvitas atauš, pasigaminame kremą. Į dubenį įpilame grietinę,
cukrų ir citrinos rūgštį. Viską gerai išmaišome mikseriu.

Vieną biskvito dalį dedame atgal į formą ir tepame kremą. Tai
kartojame, kol uždedama paskutinė biskvito dalis. Tada dedame tortą į
šaldytuvą ir laikome apie 2-3 valandas.

Ištraukus tortą iš šaldytuvo galima vietą užleisti fantazijai jį puošiant.
Papuošimui galima panaudoti uogas, vaisius arba šokoladinį glajų.

Sėkmės gaminant ir skanaus :)
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Vaisių tortas

Ingredientai:
Trapios tešlos pagrindui: miltų 150 g
trynys 1
cukraus 3 šaukštai
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
druskos 1 žiupsnelis
citrinos sutrintos žievelės 0,5
Įdarui:
varškės 500 g
vyšnių likerio 5 šaukštų
vanilės lazdelės 1
cukraus 100 g
želatinos 8 šaukštelių
grietinėlės 200 ml
braškių 200 g
Papuošimui:
apelsino 1
vyšnių 1 didelės saujos
braškių 8 didelių

Paruošimas:
Orkaitę įkaitinti iki 175 C temperatūros. Miltus persijoti ant lentos ir
kauburėlio viduryje padaryti įdubimą. Į jį sudėti trynį, įberti cukrų,
druskos, trintą citrinos žievelę, vanilinį cukrų ir margariną. Viską
pradedant nuo išorės suminkyti į vientisą trapią tešlą. Ją iškočioti ant
riebalais išteptos torto formos dugno ir kepti 10-12 min.

Įdarui varškę sumaišyti su vyšnių likeriu, susmulkinta vanilinės lazdelės
šerdimi bei cukrumi. Įmaišyti ištirpintą želatiną. Į varškės masę sudėti
iki standžios konsistencijos išplaktą grietinėlę.

Ant iškepusio ir atvėsusio vaisių torto pagrindo (torto forma turi būti su
nusiimančiais šonais) dedame nuplautas braškes, supilame varškės
įdarą ir paliekame šaldytuve bent 2 valandoms.

Torto viršų puošiame turimais vaisiais.

Skanaus!
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Varškės tortas su mėlynėmis

Ingredientai:
maltų džiūvesėlių 250 g
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
varškės 600 g
kiaušiniai 5
vanilės aromatas
cukraus 200 g
citrinos sulčių 1/2
grietinėlės 50-80 ml
mėlynių, galima dėti tiek kiek turite, norite ir pan.

Paruošimas:
1) Margariną ištirpinti ir sumaišyti su džiūvėsėliais. Iškloti formą šia
mase.

2) Sudėti nuplautas, nusivarvėjusias uogas ant džiuvesėlių ir margarino
masės.

3) Varškę sutrinti pilant grietinėlę. Sudėti kiaušinius, kelis lašus vanilės
aromato, cukrų, citrinos sultis ir gerai išmaišyti mikseriu.

4) Masė supilama į kepimo formą ant uogu.

Kepti apie 55 min. įkaitintoje 180 laipsnių orkaitėje.

Jokiu būdu nenuimti formos ir nepjaustyti, kol tortas yra karštas, nes
kitaips viskas sukris ir gausis tiesiog košė. Jis turi nors kiek atšalti.
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Napoleono užkandis

Ingredientai:
Tešlai:
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
miltų 260 g
vandens 100 g
acto 1 šaukštas
Kremui:
pieno 1 litras
miltų 1 stiklinė
cukraus 1 nepilna stiklinė
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
cukraus pudros 0,5 stiklinės
braškių

Paruošimas:
Tešlą ruošti:

Gerai atšaldytą margariną supjaustyti gabaliukais ir sukapoti su miltais,
kad būtų kaip kruopelės. Tada sužerti į krūvelę ir iš lėto pilti vandenį
sumaišytą su actu, nenustojant kapoti. Gautą tešlą atšaldyti, padalinti į
5 dalis, iškočioti ir iškept, pagal norimą formą, o likusias atraižas taip
pat iškepti, jos bus panaudotos tortui apibarstyti, trupiniams.

Kremas:

miltus ir cukrų sumaišyti su šiltu pienu, kad nebūtų kruopelių ir virti ant
nedideles ugnies, be perstojo maišant iki grietinės tirštumo. Atvėsinti
nuolat maišant, kad nesusidarytų plutelė. Margariną ir pudrą išmaišyti
iki baltumo. Po to į margarintą dėti vis po šaukštą virto kremo ir gerai
išplakti.

Tuomet belieka iškeptus lakštus pertepti ir pabarstyti braškėmis.
Skanaus:)
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Vaisių tortas "Kivi"

Ingredientai:
"mascarpone" sūrio 1 kilogramas
želatinos 20 g
citrinos sulčių 1
margarino VILNIUS kepiniams 150 g
cukraus pagal skonį
sausainių 200 g
kivi vaisių 5 vnt.
persikų 4 vnt.
vynuogių 1 kekės

Paruošimas:
Sausainius sutrupiname ir sumaišome su ištirpintu margarinu. Gauta
masę supilame į torto formą. Formos ir dugnas, ir šonai turi nusiimti.
Paliekame 1 valandai šaldytuve.

Želatiną ištirpiname citrinos sultyse ir supilame į išplaktą sūrį su
cukrumi. Gerai išmaišome.

Ant sausainių sudedame supjaustytus vaisius ir užpilame sūrio masę.

Tortą šaldytuve palaikyti reikėtų 3 valandas.

Papuošti tortą galima likusiais vaisiais arba pagal kiekvieno norą ir
meninius sugebėjimus. :)
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Persikų tortas

Ingredientai:
Biskvitui:
kvietinių miltų 50 g
bulvių krakmolo 50 g
smulkaus cukraus 150 g
kiaušiniai 2 vnt
margarino VILNIUS kepiniams 50 g
Kremui:
jogurto 400 g
30% grietinėlės 200 ml
želatinos 30 g
persikų 450 g
Žele sluoksniui:
apelsinų sulčių 400 ml
želatinos 20 g

Paruošimas:
Biskvitas:

Kiaušinius išplakite su cukrumi ir ištirpintu margarinu. Suberkite miltus,
krakmolą, vanilinį cukrų ir gerai išmaišykite. Jei tešla per kieta, įpilkite
šiek tiek pieno.
Tešlą supilkite į paruoštą kepimo formą. Kepimo formą naudokite tą,
kurios nusiima dugnas ir šonai.

Kepkite orkaitėje, įkaitintoje iki 180 laipsnių, 20-30 minučių.

Kremas:

Ištirpinkite želatiną (su keliais šaukštais vandens). Į ją supilkite jogurtą,
grietinėlę. Gerai išplakite su mikseriu. Suberkite persikus, permaišykite
dar kartą, tik jau su šaukštu. (Persikus nulupkite, išimkite kauliukus ir
supjaustykite kubeliais).

Kremą supilkite ant iškepto biskvito. Palikite šaldytuve bent 3
valandoms.

Žele sluoksnis:

Apelsinų sultyse ištirpinkite želatiną. Gerai išmaišykite.
Ant sustengusio kremo sluoksnio užpilkite žele sluoksnį. Tortą laikykite
šaldytuve per naktį.

Jei mėgstate saldžiau galite tiek į kremą, tiek į žele sluoksnį dėti
cukraus.

Skanaus
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Tortas "Medutis"

Ingredientai:
Tešlai:
margarino VILNIUS kepiniams 50 g
miltų 3 šaukštai
kakavos 2 šaukštai
medaus 2 šaukštai
cukraus 1 šaukštai
sodos 1 šaukštai
kiaušinis 1 vnt
pieno 6 šaukštai
Kremui:
margarino VILNIUS kepiniams 300 g
cukraus pudros 1,5 stiklinės
citrina 1 vnt
pieno 0,5 l
kiaušiniai 2 vnt
miltų 2 šaukštai

Paruošimas:
Sumaišykite 3 šaukštus miltų, 2 šaukštus kakavos ir 1 šaukštelį sodos.

Kitame dubenėlyje sumaišykite 6 šaukštus pieno, 2 šaukštai medaus,
šaukštą cukraus, 1 kiaušinį ir 50 g margarino. Šią masę dėkite ant garų
vonelės ir virinkite, kol ištirps cukrus, nepamirškite maišyti. Nuimkite
nuo ugnies, atvėsinkite, bet masė dar turi būti šilta.

Į tešlą suberiame miltų mišinį ir minkome tešlą. Ją padaliname į 10 - 11
dalių, iškočiojame plonai iš iškepame.

Pasiruoškite kremą. Sumaišykite 0,5 litro pieno, 2 kiaušinius, 2
šaukštus miltų. Įdėkite į vandens vonią ir, pastoviai maišydami, virkite,
kol mišinys pradės tirštėti. Nuimkite nuo ugnies ir atvėsinkite.

300 g margarino ištrinkite su cukraus pudra. Pridėkite tarkuotų citrinų
žievelių ir vėl išmaišykite. Sumaišykite šią masę su vonelėje ištirpinta
mase.

Taigi imkite tešlos lakštą dėkite kremo ir taip sluoksniuokite, kol
gausite pyragą. Kraštus gražiai apipjaustykite, užlyginkite kremu ir
papuoškite.

Skanaus
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Tortas "Nuodėmė"

Ingredientai:
Pagrindui:
sausainių 180 g
graikinių riešutų 70 g
lydyto margarino VILNIUS kepiniams 100 g
šaukštelis kakavos miltelių 1 šaukštelis
Užpildymui:
cukraus 100 g
kiaušiniai 3 vnt.
bulvių krakmolą 2 šaukštai

Paruošimas:
Sausainius sumalame ir sumaišome su taip pat sumaltais riešutais bei
kakava.

Įmaišome ištirpintą margariną.

Šia mase ištepame kepimo formos ir dugną, ir šonus, kad nebūtų jokių
skylučių ar tarpų. Formą naudojau 20 cm skersmens, su nusiimančiu ir
dugnu, ir šonais.

Kepiau 160 laipsnių orkaitėje apie 10 minučių.

Sūrį suplakite su cukrumi. Įmuškite po vieną kiaušinį ir vėl gerai
išplakite.

Taip pat įmaišykite likerio ir krakmolo.

Atskirame inde ištirpinkite juodąjį šokoladą.

Į atvėsušį pagrindą supilame pasigamintą sūrio kremą.

Ant orkaitės dugno, virš kepimo formos, padėjau dubenį su vandeniu ir
kepiau tortą orkaitėje dar apie 1 valandą. Temperatūra turi būti žema
iki 160 C.

Kai tortas iškeps, atvėsinkite, ištepkite šokoladu viršų ir palaikykite
šaldytuve 4-6 val. Pyragą papuošiau balto šokolado drožlėmis.

Skanaus.
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Pikantiškas obuolių tortas

Ingredientai:
Tešlai:
margarino VILNIUS kepiniams 125 g
miltų 320 g
kepimo miltelių 1 šaukštelis
malto cinamono 2 šaukšteliai
malto imbiero 0,5 šaukštelio
druskos 1 žiupsnelis
cukraus 300 g
kiaušiniai 2 vnt
buoliai 4 vnt.
Pertepimui:
margarino VILNIUS kepiniams, kambario temperatūros 300 g
cukraus 180 g
baltymai 4 vnt.

Paruošimas:
Margariną tirpinau ant garų vonelės ir gerai išplakiau su cukrumi ir
kiaušiniais.

Nuolat maišant subėriau miltus, kepimo miltelius, cinamoną, imbierą,
druską.

Į tešlą įmaišiau nuluptus, išvalytus ir supjaustytus obuolius smulkiais
kubeliais.

Tešlą padalinau į dvi lygias dalis ir supyliau į dvi kepimo formas (23 cm
skersmens). Kepiau 180 C orkaitėje 20-25 min.

Margariną ištirpinau ant silpnos ugnies, subėriau cukrų ir įmaišiau iki
putų išplaktus baltymus. Nuolat maišiau 2-3 minutes, bet neleidau
užvirti. Nuėmiau nuo ugnies ir leidau atvėsti. Gerai išplakiau su
mikseriu iki putų.

Iškepusius pyragus perpjoviau į dvi dalis išilgai.

Vieną lakštą pasidėjau kaip pagrindą. Jį ištepiau kremu, uždėjau antrąjį
lakštą ir tą patį pakartojau su likusiais pyrago lakštais. Viršų ir šonus
pyrago taip pat aptepiau kremu.

Papuošiau tortą smulkintais riešutais ir šokoladu. Prieš valgant,
palaikykite tortą šaldytuve bent 3 valandas.

Skanaus
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Žele tortas "Mozaika"

Ingredientai:
Pagrindui:
kiaušiniai 4 vnt.
cukraus 1 puodelis
miltų 1 puodelis
margarino VILNIUS kepiniams 80 g
Grietinėlei:
spalvotos želė 4 pakuotės
pasterizuotos grietinėlės (35%) 500 ml
želatinos 30 g
cukraus 4 šaukštai

Paruošimas:
Pagrindas:

kiaušinius išplakiau kartu su cukrumi. Įmaišiau ištirpintą margariną ir
miltus. Maišiau tešlą, kol ji tavo vientisa be gumuliukų.

Įkaitinau orkaitę iki 190 laipsnių.

Kepiau pyragą 26 cm skersmens torto formoje beveik 35 minutes.

Grietinėlė:

Žele pakelius ištirpinau vandenyje. Į kiekvieną žele spalvą įdėjau ir po
šaukštelį cukraus. Supyliau žele į 4 skirtingus indelius ir palikau
šaldytuve, kad sustengtų.

Grietinėlę išplakiau su cukrumi ir išbrinkinta želatina.

Torto formavimas:

Iškepusį pyragą atvėsinau, bet iš formos neišėmiau. Ant pagrindo
sudėjau želės gabaliukus (sustengusią žele supjausčiau didesniais
kubeliais). Viską užpyliau grietinėle.

Tortą palikau šaldytuve per naktį.
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Alinos braškių tortas

Ingredientai:
Pagrindui:
cukraus 1 stiklinė
kiaušiniai 4 vnt.
grietinės 4 šaukštai
margarino VILNIUS kepiniams 300 g
miltų 3 stiklinės
sodos 0,5 a.š.
Kremui:
braškių 2 stiklinės
grietinės 200 g
cukraus 1 stiklinė
želatinos 3 a.š.

Paruošimas:
Kiaušinius išplakame su cukrumi, supilame grietinėje nugesintą sodą,
ištirpintą margariną ir viską išmaišome. Suberiame miltus ir vėl
maišome.

Kepame 180 laipsnių temperatūroje, apvalios formos kepimo inde.

Kol kepa pagrindas, želatiną užpilame puse stiklinės vandens ir
maišydami užviriname. Paliekame šiek tiek atvėsti.

Supjaustytas braškes sumaišome su cukrumi, pilame grietinę ir viską
išplakame. Supilame želatiną, išmaišome ir dedame į šaldytuvą, kad
šiek tiek sukietėtų.

Pagrindą perpjauname pusiau. Ant vienos dalies tepame sukietėjusį
kremą ir uždengiame kita dalimi. Ant viršaus taip pat užtepame kremo
ir papuošiame braškėmis.

Dedame į šaldytuvą 2 val. Skanaus.
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Tortas Paukščių pienas

Ingredientai:
Tešlai:
kiaušiniai 4 vnt.
miltų 1 šaukštas
cukraus 1 šaukštas
vanilinio cukraus 1 šaukštelis
Grietinėlė:
pieno 1 šaukštas
margarino VILNIUS kepiniams 300 g
kiaušiniai 5 vnt.
cukraus 2 šaukštai
želatinos 40 g
bulvių krakmolo 1 šaukštas
Aptepimui:
margarino VILNIUS kepiniams 50 g
šokolado (bent 60% kakavos) 150-200 g

Paruošimas:
Tešla:

Kiaušinius, cukrų ir vanilinį sukrų gerai išmaišome. Suberiame miltus ir
išmaišome.

Stalą ar lentą pasibarstome miltais ir gerai iškočiojame tešlos lakštą.

Jis turi būti maždaug 1 cm pločio.

Patepame margarinu kepimo skardą ir kepame lakštą 180 C orkaitėje
apie 7-10 min. Skardos išmatavimai yra 25X35 cm.

Iškepusį ir šiek tiek pravėsusį lakštą perpjauname per pusę ir kiekvieną
pusę dar kartą išilgai. Gauname 4 mažesnius lakštus.

Grietinėlė:

Kiaušinių baltymus atskiriame nuo trynių.

Ištirpiname krakmolą 1 šaukšte vandens.

Su cukrumi (1 šaukštas) sutriname trynius, užpilame pienu, įmaišome
krakmolą ir verdame ant silpnos ugnies, kol sutirštėja.

Jau šiek tiek pravėsusį mišinį papildome ištirpintu margarinu ir gerai
išplakame su mikseriu.

Ištirpiname želatiną 150 ml vandens inde.



Desertai Tortai

Baltymus išplakame su likusiu cukrumi.

Į baltymus supilame virtą grietinėlę ir želatiną. Viską išplakame su
mikseriu.

Lakštus aptepame grietinėle, dedame vieną ant kito ir paliekame
šaldytuve, kol sustengta. Papuošiame šokoladu. Šokoladą ištirpinkite
kartus su margarinu ir sumaišykite. Gauta mase aptepkite tortą ir
dėkite į šaldytuvą, kad sustengtų.
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Grietininis tortas su riešutais

Ingredientai:
Tešlai:
margarino VILNIUS kepiniams 150 g
cukraus 150 g
kiaušiniai 4 vnt.
žemės riešutų 200 g
miltų 50 g
kepimo miltelių 1 šaukštelis
Kremui:
margarino VILNIUS kepiniams 50 g
riešutų 80 g
grietinės 750 g
grietinės standiklio (želatinos) 3 pakuočių
Cukrus

Paruošimas:
Tešlai skirtus ingredientus sumaišome ir gautą tešlą kepame 150 C
laipsnių temperatūroje apie 30 - 35 minutes.

600 g grietinės sumaišome su cukrumi ir grietinės standikliu. Jei
naudojate želatiną, ją ištirpinkite, atvėsinkite ir tada supilkite. Masė
šiek tiek paliekame sustengti, bet ne per daug. Aptepame iškeptą
biskvitą, galima apibarstyti riešutais.

Puoškite pagal save, bet galite pasinaudoti mano idėja. Iš riešutų ir
tirpinto margarino gauname masę, kurią paliekame sustengti, o vėliau
darome rutuliukus. Ir likusios grietinės pasidarome kremą ir švirkšto
pagalba darome gėlytes.

Paliekame tortą sutingti.
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Tortas graikinis riešutas

Ingredientai:
Tešlai:
kiaušiniai 4 vnt.
cukraus 150 g
vanilinio cukraus 1 pakelis
miltų 100 g
kukurūzų miltų 50 g
kepimo miltelių 9 g
kakavos 20 g
druskos 1 žiupsnelis
Kremui:
vanilinio pudingo 1 pakelis
cukraus 45 g
pieno 0,5 l
margarino VILNIUS kepiniams 125 g
graikinių riešutų 200 g
lazdyno riešutų 100 g
druskos 1 žiupsnelis
Glajui:
pieninio šokolado 100 g
pusiau saldaus šokolado 100 g
margarino VILNIUS kepiniams 20 g
Papuošimui:
graikinių riešutų 20 vnt

Paruošimas:
Kiaušinių baltymus atskirkite nuo trynių ir išplakite iki putų. Berkite
druską, cukrų, 5 šaukštus vandens ir viską išmaišykite Sudėkite trynius
ir vėl išmaišykite. Tarpusavyje sumaišykite miltus, krakmolą, kepimo
miltelius ir kakavą. Šį mišinį pilkite į tešlą ir išmaišykite. Pilkite į
kepimo formą išteptą riebalais. Kepkite 150 C laipsnių temperatūroje
apie 30 minučių. Iškepusį atvėsinkite.

Sumaišykite margariną kartu su pudingo milteliais 45 gramais cukraus,
druska ir pienu. Viską gerai išmaišome. Suberiame smulkintus riešutus
ir vėl išmaišome.

Biskvitą padaliname į keletą dalių, jas pertepame su kremu ir tada
ruošiamės glajų. Šokoladus susmulkinkite ir dėkite į išlydytą karštą
margariną, jei reikia, dar pakaitinkite, kad gautumėte vientisą masę.

Glajumi apipilkite tortą, papuoškite graikiniais riešutais ir dėkite į
šaldytuvą sustengti. Laikyti nemažiau kaip dvi valandas.
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Vyšninė vilionė

Ingredientai:
Tešlai:
milltų 0.5 kg
cukraus 1.5 stiklinės
kakavos 2 šaukštai
cinamono 2 šaukštai
margarino VILNIUS kepiniams 300 g
rūgščios grietinės 1 stiklinė
kepimo miltelių 2 a.š.
Įdarui:
kiaušiniai 5 vnt.
cukraus 1.5 stiklinės
riebios varškės 600 g
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
miltų 2 šaukštai
vyšnių 5 šaukštai
Papuošimui:
grietinėlės 250 g
truputis citrinos sulčių
cukraus
vyšnių

Paruošimas:
Cukrų, cinamoną,kakavą sumaišyti ir sudėti į miltus. Išmaišyti. Sudėti
tešlai skirtą margariną ir sumaišyti, kad neliktu sausų miltų.

Sutrupintuose miltuose padaryti duobutę ir į ją supilti grietinės stiklinę
su joje užgesintais kepimo milteliais. Viską gerai suminkyti. Gerai
išminkytą tešlą suformuoti į kamuoliuką, įvynioti į plėvelę ir įdėti į
šaldytuvą 20 minučių.

Įdarui kiaušinių trynius atskirti nuo baltymų. Į kiaušinių trynius supilti 1
stiklinę cukraus, varškę ir margariną bei viską gerai išplakti mikseriu iki
purios masės. Į gautą masę įdėti miltus, vyšnias iš kompoto ar
cukruotas vyšnias, išmaišyti. Baltymus išplakti su likusiu cukrumi iki
purios masės ir sudėti į trynių masę ir atsargiai išmaišyti.

Orkaitę įkaitinti iki 180-200 laipsnių.
Tešlą iškočioti iki 1 cm storio, kloti į tortinės formą pakeltais kraštais.
Dėti į įkaitintą orkaitę ir kepti 10 min.

Apkeptą gaminį aptepti vyšnių sirupu ir sukrėsti varškės masę; toliau
kepti apie 40 min.
Iškeptą gaminį papuošti plakta grietinėle su cukrumi ir citrina bei
šviežiomis vyšniomis.



Desertai Tortai

Medaus tortas

Ingredientai:
Lakštams:
margarino VILNIUS kepiniams 150 g
medaus 1 puodelio
pieno 3 šaukštų
kiaušinių 3 vnt.
cukraus 1 puodelio
sodos 1 a.š.
druskos 1 žiupsnelio
miltų ~4 puodelių
Pertepimui:
grietinėlės 1 kg
cukraus 3/4 puodelio
vanilinio cukraus 1 pak.

Paruošimas:
Margariną išsukame su cukrumi, medumi, pienu, kiaušiniais, soda ir
druska. Suberiame miltus ir gerai išminkome.

Tešlą palaikome šiltai 20 min. Tešlą padaliname į 7 dalis. Tuomet
iškočiojame kiekvieną jų iki 1 cm storio lakštų. Lakštas turi gautis
maždaug 26 cm skersmens.

Sudedame ant kepimo popieriumi išklotų kepimo skarų ir kepame
orkaitėje iki 200 C apie 10-15 min.

Iškepusius ir pravėsusius lakštus ištepame kremu, sudedame vieną ant
kito ir paliekame šaltai bent porai valandų.

Pertepimas paruošiamas labai lengvai - Jums tereikia grietinėlę išplakti
su cukrumi, vaniliniu cukrumi, jei norisi galima įlašinti citrinos sulčių.
Taip pat kiekvieną lakštą galima plonai patepti medumi.

 1 puodelis 200 m 

Recepto istorija:
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Maskarponės tortas su juodaisiais serbentais

Ingredientai:
Pagrindui:
sausainių 300 g
margarino VILNIUS kepiniams 150 g
Varškės kremui:
"maskarponės" sūrio 500 g
jogurto 1 indelis
cukraus 100 g
vanilinio cukraus 1 v.š.
citrinos sulčių 0.5
tarkuotos citrinos žievelės 1 šaukštelis
želatinos 2 v.š.
Juodųjų serbentų užpilui:
juodųjų serbentų 400 g
cukraus (pagal skonį) 100 g
želatinos 3 v.š.
vandens 4 v.š.

Paruošimas:
Pagrindas:

Sausainius susmulkiname, margariną išlydome, sumaišome ir
sudedame į formą.

Juodųjų serbentų užpilas:

Želatiną užpilame vandeniu ir paliekame išbrinkti. Serbentus beriame į
puodą, pilame 2 v.š. vandens. Beriame cukrų ir paverdame ant
nedidelės ugnies, kol serbentai suminkštės. Cukraus pilti pagal skonį,
nuolat ragaujant, kokio saldumo sirupas. Į karštą serbentų sirupą
pilame želatiną, išmaišome. Palaukiame, kol atvės.

Varškės kremas:

Į maskarponės sūrį pilame jogurtą, cukrų, citrinos sultis, žievelę,
išmaišome. Išbrinkiname ir ištirpiname želatiną, supilame, išmaišome.
Ant sustingusio pagrindo pilame truputį mažiau nei pusę varškės
kremo, ant jo - serbentų sirupą, vėl varškės kremas ir sirupas.
Paliekame 3-4 valandoms šaldytuve.
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Skaniausias medaus tortas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Miltai 4 stikl.
Cukrus 1 stikl.
Kiaušiniai 2 vnt.
Medus 2-3 valg. šaukšt.
Soda 1 arbat. šaukštel.
Grietinė 35% 1 l
Citrinos sultys 6 valg. šaukšt.
Cukraus pudra 6 valg. šaukšt.
Želatina 15 g

Paruošimas:
Pirmiausia pasigaminame torto lakštus. Į puodą beriame cukrų,
dedame sviestą ir medų. Statome ant vandens garų vonelės ir nuolat
maišydami kaitiname, kol masė taps vienalytė ir ištirps cukrus. Tuomet
masę atvėsiname (kad nesutrauktų kiaušinių), bet neatšaldome
visiškai – ji turi būti šilta. Pilame į ją išplaktus kiaušinius, gerai
išmaišome. Tuomet actu nugesiname sodą, supilame į turimą masę, iš
karto viską išmaišome. Beriame 3 stikines miltų, užminkome tešlą.
Tada ant stalo suberiame likusią 1 stiklinę miltų ir išverčiame ant jų
tešlą. Minkome, kol tešla taps minkšto plastilino konsistencijos ir nelips
prie rankų. Tešlą daliname į 5 dalis. Kiekvieną gabaliuką iškočiojame
ant kepimo popieriaus. Jei tešla limpa prie kočėlo – pabarstykite truputį
miltų. Papločio skersmuo turi būti didesnis, nei 26 cm, kad apipjovus
jau iškepusį paplotį turėtume likučių trupiniams, kuriais puošime tortą.
Papločiai išeina labai ploni – taip ir turi būti, jie gražiai pakils. Kepame
po vieną iki 200 laipsnių temperatūros įkaitintoje orkaitėje, kol gražiai
paruduoja (apie 5 min.). Kepa išties labai greitai, tad stebėkite, kada
jau reikia traukti iš orkaitės! Тodėl ir iškočioti reikia iš karto visus 5. Ant
iškepusio papločio iš karto dedame 26 cm formos dugną ir peiliu
apipjauname šonus. Likučius pasiliekame. Kremui želatiną užpilme 60
ml vandens ir paliekame išbrinkti. Grietinę sumaišome su cukraus
pudra, citrinos sultimis (kiekį koreguojame pagal savo skonį).
Išbrinkusią želatiną ištirpiname ant nedidelės ugnies, atvėsiname,
supilame į kremą ir viską išmaišome. Statome į šaldytuvą tol, kol
kremas bus tokio tvirtumo, kad galima bus tepti tortą. Papločius
sutepame kremu. Tą darome pakankamai greitai, nes kremas linkęs
greitai tirpti. Viršų ir šonus tai pat negausiai aptepame kremu.
Pastatome 15 min. į šaldytuvą, kad kremas dar truputį sustingtų.
Papločių likučius sutriname į trupinius. Apibarstome viršų ir šonus
trupiniais. Skanaus.

Recepto istorija:
Nuostabaus skonio tortas, kremas lengvas ir ne riebus, tiesiog tirpsta



Desertai Tortai

burnoje, o pastovėjęs pora dienų tampa tik dar skanesnis :)
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Rudens morkų tortas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 180 g
Tarkuotos morkos 3 stikl.
Rudas cukrus 1 stikl.
Kiaušiniai 3 vnt.
Citrinos žievelė 1 vnt.
Kepimo miltelių 1 pak.
Cinamonas 2 arbat. šaukštel.
Druska 1 valg. šaukšt.
Auksinės razinos 100 g
Riebi grietinėlė 800 g
Cukrus 1 stikl.
Vanilino esencijos 0,5 arbat. šaukštel.
Cintrinos sultys 1 vnt.

Paruošimas:
Cukrų gerai išplakti su kiaušiniais. Margariną VILNIUS kepiniams
ištirpdyti vandens vonelėje, sumaišyti su kiaušiniais ir cukrumi, sudėti
morkas, razinas, nutarkuotą citrinos žievelę ir viską gerai išmaišyti.
Miltus sumaišyti su kepimo milteliais, cinamonu, suberti į masę ir gerai
išmaišyti. Tešlą supilstyti į tris apvalias kepimo formas (kepti apie 30
min.), arba į vieną formą, bet tada reikės kepti apie valandą laiko,
180C ir atvėsusį supjaustyti. Kremui išplakti grietinę su cukrumi iki
tirštos konsistencijos, supilti citrinos sultis, vanilino esenciją , išmaišyti
ir sutepti visiškai atvėsusius morkų pyrago lakštus . Papuošimui
naudojau sausainius iš trapios tešlos.

Recepto istorija:
Skanaus
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Medutis "Kirmėlytė"

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Cukrus 1 stikl.
Soda (gesinta) 3 arbat. šaukštel.
Miltai (gali šiek tiek pritrūkti) 5 stikl.
Grietinėlė 36proc. 1800 ml
Cukrus 4-6 valg. šaukšt.
Citrinų rūgštis pagal skonį arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Gamyba: Tešla Į didoką indą reikia sudėti visus produktus išskyrus
sodą. Indą statyti ant puodo su verdančiu vandeniu ir visus produktus
gerai išmaišyti (tam ,kad nesutrauktų kiaušinių) bešildamas
margarinas savaime po truputi ištirps. Kai masė gerai įkais supilti
nugesintą sodą (sodą būtinai nugesinti įpylus į ją porą šaukštų acto,ir
supilti ją į karštą tešlą) turi gerai suputoti, gerai išmaišyti, nukelti indą
ir supilti miltus. Gerai išmaišyti inde. Kai jau bus sunku maišyti, išversti
tešlą ant gerai miltais pabarstyto stalo ir suminkyti. Ji turi nelipti prie
rankų ir susiminkyti į gabalą, kuris padėjus neturi subliūkšti. Kočiojant
tešlą stalą reikia gerai pabarstyti miltais, ji lipni. Kočioti reikia kol tešla
dar šilta. Kepti įkaitintoj orkaitėj apie 8min arba kol gražiai paruduos.
Gamyba: Kremas Grietinėlę (būtinai gerai atšaldytą) plakti mikseriu su
cukrumi ir citrinos rūgštele. Ji po truputį pradeda tirštėti, plakti tol, kol
mikserio šluotelė ją tiesiog pjauna. Apvertus indą grietinėlė nekrenta.
Belieka lakštelius pertept. Sutepus leisti pastovėti per naktį. Puošta
"šlapia" beze.

Recepto istorija:
Medutis man pats skaniausias tortas nuo vaikystės. Gerai atsimenu kai
padėdavau mamai jį kept, o kaip laukdavau kada galėsiu paragaut... O
dabar kai pati esu mama, kepu šį tortą savo šeimynai. Kepu jį su
įvairiom variacijom, kartais pertepu tiesiog grietinėle, o kartais į kelis
sluoksnelius įdedu bananų ar žele gabaliukų.
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Šokoladinis tortas

Ingredientai:
Ingredientai tešlai:
Kiaušinių 4 vnt.
Cukraus 400 g
Miltų 270 g
Kakavos 60 g
Sodos (nugesintos 2 a.š. acto) 2 a.š.
Grietinės (25 proc.) 400 g
Smulkintų riešutų 75 g
Ingredientai kremui:
Margarino VILNIUS kepiniams kambario temperatūros 300 g
Kambario temperatūros virto kondensuoto pieno (arba „Rududu“) 600 g
perkoštos, stiprios kavos 1/2 puodelio

Paruošimas:
1. Kiaušinius gerai išplakti su cukrumi, kol cukrus ištirps, o kiaušinių
masė padidės.
2. Atskirame inde sumaišyti grietinę ir kakavą.
3. Šią gautą masę supilti į išplaktus kiaušinius, suberti miltus, supilti
sodą, užgesintą su actu, smulkintus riešutus.
4. Tešlą padalinti į dvi lygias dalis ir vieną dalį kepti 26 cm skersmens
formoje (ištiestoje kepimo popieriumi ir išteptoje margarinu) 180 C
temperatūroje apie 10 min. Tą patį pakartoti su antra tešlos dalimi (Aš
visą tešlą supyliau iš karto ir kepiau apie 40 minučių, kol medinis
pagaliukas, įsmeigtas į biskvito vidų ir ištrauktas, buvo švarus).
5. Iškeptus biskvitus kiekvieną perpjauti į 2 dalis, kad turėtume 4
biskvito lakštus.
6. Kremui išplakti kambario temperatūros margariną su tokios pačios
temperatūros „Rududu". Lėtai įplakti paruoštą ir perkoštą stiprią juodą
kavą.
7. Atvėsusius lakštus pertepti kremu, naudojant torto formos bortelius.
Kiekvieną biskvitą, prieš aptepant kremu, sulaistyti cukraus ir vandens
sirupu. Dėti į šaldytuvą, kol tortas visiškai sustings.
8. Nuimti torto formos bortelius ir papuošti pagal savo norus bei
fantaziją. 

Skanaus!
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Tortas Juodas miškas

Ingredientai:
Ingredientai biskvitui paruošti:
Miltų 200 g
Cukraus 200 g
Kiaušinių 3 vnt.
Sodos 1 a.š
Kepimo miltelių 1,5 a.š
Margarino VILNIUS kepiniams kambario temperatūros 120 g
Kakavos 40 g
Kefyro 190 ml
Ingredientai šokoladiniam kremui:
Juodojo šokolado 100 g
Grietinėlės 200 ml
Ingredientai grietinėlės kremui:
Plakamosios grietinėlės 36 proc. 500 ml
Cukraus 100 g
Citrinos rūgšties pagal skon
Vyšnios:
Šaldytų vyšnių be kauliukų 400 g
Cukraus 3 v.š
Brendžio arba likerio (bet nėra būtina) 3 v.š

Paruošimas:
Prieš gamindami tortą iš vakaro pasiruošiame šokoladinį kremą.
Užviriname grietinėlę, nukeliame nuo ugnies, sudedame šokolado
gabaliukus ir maišome, kol pasidarys vientisa masė. Per naktį ją
laikome šaldytuve. Vėl išplakame plaktuvu iki vientisos masės.
Vyšnias taip pat užpilame cukrumi ir alkoholiu (arba tik cukrumi) ir
paliekame per naktį.

Šokoladinis biskvitas:

Sviestą išplakame su cukrumi, dedame kiaušinius, vėl viską išplakame.
Supilame kefyrą, vėl plakame iki vientisos masės.
Sodą, kepimo miltelius, kakavą, miltus persijojame, dalimis beriame į
tešlą ir plakame, kol masė taps vientisa.
Tešlą pilame į kepimo popieriumi išklotą formą nuimamais kraštais ir
iškepame.
Kepame 180 laipsnių orkaitėje apie 20-30 min.
Iškepusį ir atvėsusį biskvitą padalijame į tris lakštus.

Tada ruošiame grietinėlės kremą. Grietinėlę išplakame su cukrumi ir
citrinos rūgštimi iki standumo.

„Surenkame" tortą:
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Dedame biskvito sluoksnį, sulaistome jį vyšnių sirupu. Sudedame visą
šokoladinį kremą, išlyginame (aš dar pabarstau riešutais, jie čia labai
tinka).
Ant viršaus dedame pusę kiekio grietinėlės su vyšniomis.
Antras biskvitas - sulaistome ir vėl grietinėlės kremas su vyšniomis.
Ant viršaus uždedame trečią biskvitą, jį sudrėkiname, aptepame plonai
grietinėlės kremu ir apipilame tirpintu šokoladu
Arba puošiame tortą, kaip norime ir mokame - pagal savo fantaziją.
Tortą per naktį palaikome šaldytuve, kad subręstų.
Skanaus.

Aš tortą papuošiau plakta grietinėle,kurią nudažiau maistiniais dažais,
kadangi tortas buvo skirtas močiutei, tai iš marcipano masės padariau
siūlų kamuoliukus.
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Tortas „Karališkas medutis"

Ingredientai:
Ingredientai tešlai:
Kiaušinių 3 vnt
Cukraus 1,5 stiklinės
Medaus 1 v.š
Sodos 2 a.š
Citrinos sulčių 3 ą.š
Margarino VILNIUS kepiniams 2 v.š
Miltų 2 stiklinės
Ingredientai kremui:
Grietinės 300 g
Cukraus 2 v.š
Citrinos sulčių 3 a.š

Paruošimas:
Kiaušinius išplakti su cukrumi ir medumi. Dėti sodą (nugesintą citrinos
sultimis), 2 šaukštus ištirpinto ir atvėsinto margarino VILNIUS
kepiniams, suberti 2 stiklines miltų, viską gerai išmaišyti ir dėti į karšto
vandens vonelę. Nuolat maišant garinti maždaug 40 minučių, kol tešla
taps elastinga, karamelinės spalvos.
Skardos pagrindą iškloti sviestiniu popieriumi, dėti 2 - 3 šaukštus tešlos
ir ją formoje išlyginti su šlapia ranka (vien šaukšto pagalba tai padaryti
pavyks sunkiai). Išlyginta tešla turi būti tokio pat plonumo, kaip
sviestinis popierius. Lakštelius kepti 200ºC temperatūroj 5-6 min.
Kremui iki standumo išplakti grietinę, cukrų ir citrinos sultis. Belieka
pertepti lakštelius ir suformuoti tortuką. Po paros turėsite dieviško
skonio gardumyną. Skanaus!

Recepto istorija:



Desertai Tortai

Tortas „Bitutė“

Ingredientai:
Ingredientai tešlai:
Kieušinių 4 vnt
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
Medaus 4 v.š
Kepimo miltelių 1 a.š
Miltų 200-300 g
Ingredientai kremui:
Grietinėlės 400 g
Citrinos sulčių
Citrinos žievelės
Grietinėlės standiklio 1-2 pakeliai

Paruošimas:
Margariną ir medų maišant ištirpinti inde ant garų. Į atvėsusią masę po
vieną įmušti kiaušinius ir sumaišyti. Miltus sumaišyti su kepimo
milteliais ir persijotus (nebūtina) suberti į jau paruoštą masę. Gerai
išmaišome. Turi gautis tiršta tešla. Supilti į margarinu arba kepimo
popierium išklotą formą ir kepti 180 laipsnių temperatūroje apie 60
min, kol ant dantų krapštuko nebelips tešla. Iškepus ataušiname ir
plonai supjaustome. Išeina 3-4 lakštai.
Grietinėlę išplakam su citrinos sultimis ir žievele bei grietinėlės
standikliu. Arba iš karto galima naudoti grietinę. Turi gautis grietinės
tirštumo.
Lakštus palaistome vandeniu su ištirpintu medumi. Nepagailėkit. Ant
pirmo palaistyto lakšto dedam norimą kiekį grietinės. Dedam kitą,
paspaudžiam silpnai, kad gerai išsilygintų. Ir vėl palaistom ir t.t. Viršuje
turi būti lakštas jei norim dengti pastilažu. Aš dengiau iš Marshmallow
saldainių Marshmallow pagaminta mase. Taip pat lydytą šokoladą.
Skaniausias pastovėjęs bent parą.Skanaus ;)
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Kempiniukas

Ingredientai:
Ingredientai tešlai:
Medaus 3 v.š
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
Cukraus 1 stiklinė
Sodos 3 v.š
Miltų 700-800 g
Ingredientai kremui:
Grietinėlės 36 proc. 1600 g
Cukraus 400 g
Citrinos rūgšties 1 v.š
Spalvotos želės
Dar prireiks iš kartono iškirptos Kempiniuko figūros

Paruošimas:
Gaminimas: tešla 

Į metalinį indą sudėti visus produktus išskyrus sodą. Indą statyti ant
puodo su verdančiu vandeniu ir produktus gerai išmaišyti (tam ,kad
nesutrauktų kiaušinių) bešildamas margarinas savaime po truputį
ištirps. Kai masė gerai įkais,kad pirštui būtų karšta, tada, supilti
nugesintą sodą. Soda turi gerai suputoti, gerai išmaišyti, nukelti
indą,permaišyti dar pora kartų ir supilti dalį miltų. Gerai išmaišyti inde.
Kai jau bus sunku maišyti, išversti tešlą ant gerai miltais pabarstyto
stalo ir suminkyti. Ji turi susiminkyti į gabalą, kuris padėjus neturi
subliūkšti.
Kočiojant tešlą stalą reikia gerai pabarstyti miltais, ji lipni. Kočioti
reiktu kol tešla dar šilta. Tada ant iškočioto blyno (blynas neturi būti
storas, nes dar kils) dedam savo personažo trafaretą ir apipjaustom
didesnį,nei mūsų esamas. Lakštai kepdami traukiasi.
Kepame 220 laipsnių orkaitėje - kepa labai greitai. Ant iškepusio, dar
kartą dedame trafaretą ir jį apipjaustom. Pas mane gavosi po 3
kiekvienam.

Gaminimas: kremas

Gerai atšaldytą grietinėlę plakti mikseriu su cukrumi ir citrinos rūgštele.
Paplakus paragauti ar netrūksta rūgšties. Ji po truputį pradeda tirštėti,
plakti tol, kol mikserio šluotelė ją tiesiog pjauna. Apvertus indą
grietinėlė turėtu nekristi. Kai grietinėlė paruošta, belieka sutepti.
Ant lakšto dedame grietinėlės, beriam želė gabaliukų, dar grietinėlės,
išlyginame ir dedame kitą lakštą. Želę pasiruošti reikėtų iš anksto ir
prieš tepant tortą susipjaustyti kubeliais). Spalvotą želė galima keisti
džiovintom slyvom ar aguonomis, galima ir nieko nedėti, tik kremą. 
Viršutinį lakštą patepame tik šiek tiek. Sutepus tortą jį reikia paruošti
puošimui.Atraižas likusias nuo apipjaustyto trafareto sumalame ar
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sutrupiname,įdedame plaktos grietinėlės ir trupinių mišiniu aptepame
šonus.Galime puošti iš karto ar po paros,o geriau dviejų,tada tortas
būna skanesnis,kuo ilgiau būna suteptas,tuo skanesnis tampa.Puošti
galima grietinėle arba „šlapiu bezė" švirkšto ar konditerinio maišelio su
antgaliu pagalba. Akys iš cukraus pudros masės.
Dar šis tortas patinka tuo, kad lakštelius galima iškepti ir prieš keletą
dienų, o tik vėliau sutepti.
Vaikams labai patiko :)
Skanaus :)
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Medaus tortas („Bartui ir Lizai“)

Ingredientai:
Ingredientai tešlai:
Kiaušinių 3 vnt
Medaus 3 v.š
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
Cukraus 1 stiklinė
Sodos 3 a.š
Miltų 700-800 g
Ingredientai kremui:
Grietinėlės 36 proc. 1600 g
Cukraus 400 g
Citrinos rūgšties 1 v.š
Spalvotos želės
Dar prireiks iš kartono iškirptos Barto ir Lizos figūro

Paruošimas:
Gaminimas: tešla 

Į metalinį indą sudėti visus produktus išskyrus sodą. Indą statyti ant
puodo su verdančiu vandeniu ir produktus gerai išmaišyti (tam ,kad
nesutrauktų kiaušinių) bešildamas margarinas savaime po truputį
ištirps. Kai masė gerai įkais,kad pirštui būtų karšta, tada, supilti
nugesintą sodą. Soda turi gerai suputoti, gerai išmaišyti, nukelti
indą,permaišyti dar pora kartų ir supilti dalį miltų. Gerai išmaišyti inde.
Kai jau bus sunku maišyti, išversti tešlą ant gerai miltais pabarstyto
stalo ir suminkyti. Ji turi susiminkyti į gabalą, kuris padėjus neturi
subliūkšti.
Kočiojant tešlą stalą reikia gerai pabarstyti miltais, ji lipni. Kočioti
reiktu kol tešla dar šilta. Tada ant iškočioto blyno (blynas neturi būti
storas, nes dar kils) dedam savo personažo trafaretą ir apipjaustom
didesnį,nei mūsų esamas. Lakštai kepdami traukiasi.
Kepame 220 laipsnių orkaitėje - kepa labai greitai. Ant iškepusio, dar
kartą dedame trafaretą ir jį apipjaustom. Pas mane gavosi po 3
kiekvienam.

Gaminimas: kremas

Gerai atšaldytą grietinėlę plakti mikseriu su cukrumi ir citrinos rūgštele.
Paplakus paragauti ar netrūksta rūgšties. Ji po truputį pradeda tirštėti,
plakti tol, kol mikserio šluotelė ją tiesiog pjauna. Apvertus indą
grietinėlė turėtu nekristi. Kai grietinėlė paruošta, belieka sutepti.
Ant lakšto dedame grietinėlės, beriam želė gabaliukų, dar grietinėlės,
išlyginame ir dedame kitą lakštą.Viršutinį lakštą patepame tik šiek tiek.
Sutepus tortą jį reikia paruošti puošimui.Atraižas likusias nuo
apipjaustyto trafareto sumalame ar sutrupiname,įdedame plaktos
grietinėlės ir trupinių mišiniu aptepame šonus.Galime puošti iš karto ar
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po paros,o geriau dviejų,tada tortas būna skanesnis,kuo ilgiau būna
suteptas,tuo skanesnis tampa.Puošti galima grietinėle arba „šlapiu
bezė" švirkšto ar konditerinio maišelio su antgaliu pagalba. Akys iš
cukraus pudros masės.
Dar šis tortas patinka tuo, kad lakštelius galima iškepti ir prieš keletą
dienų, o tik vėliau sutepti.
Vaikams labai patiko :)
Skanaus :)

Recepto istorija:
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Karamelinis-šokoladinis tortas

Ingredientai:
Ingredientai biskvitui:
Margarino VILNIUS kepiniams 250 g
Cukraus 440 g
Kiaušinių 4 vnt
Miltų 400 g
Kakavos 80 g
Kepimo miltelių 2,5 a.š
Druskos 0,5 a.š
Pieno 350 ml
Tirpios kavos 4 v.š
Ingredientai kremui:
Mascarponės sūrio 600 g
Rududu kremo indelis
Kavos likerio arba brendžio 100 ml
kavos tirpios, ištirpintos šaukšte vandens, arba kavos sirupo

Paruošimas:
Įjunkite orkaitę. 160-170 C. Pasiruoškite dvi torto formas. Būtinai dvi,
jei neturite dviejų, tai reikės apsieiti su viena, tik užtruks ilgiau laiko,
nes vienu ypu iškepsit tik pusę tešlos. Taigi, dvi formos - sutaupytas
laikas. Margarinas turi būti kambario temperatūros.
Margariną ištrinti su cukrum iki baltumo, išplakus dėti po vieną kiaušinį
ir plakti geras 15 minučių.
Atskiram dubenyje persijokite miltus/kakavą/kepimo miltelius/druską.
Kuo daugiau kartų persijosite miltus, tuo daugiau oro pateks. Aš sijojau
tik kelis kartus ir man pritrūko, kitą kartą tikrai netingėsiu ir padarysiu
kaip liepta apie 4 kartus.
Dabar po truputį reikia sujungti margarino-kiaušinių masę su miltais,
tai darykite iš lėto, ramiai, jau be elektrinio mikserio, po truputį pilkite
miltus ir vis pamaišykite, įmaišykite pusę miltų. tirpią kavą, ištirpintą
vandenyje, supilkite į pieną. Pieną pilkite į tešlą, vėlgi - po truputį, vis
išmaišant. Pabaikite maišyt tešlą, supildami likusius miltus.
Torto formas ištepkite margarinu ir dugną išklokite kepimo popieriumi.
Tešlą padalinkite į abi formas ir šaukite į orkaitę 40-50 minučių.
iškepusius biskvitus palikite ramybėj, kad atauštų. išimkite iš formos
labai atsargiai.

Kremo gaminimas:

Svarbiausi ingredientai čia yra maskarponė ir ru du du, jei nėra kavos
likerio, tai nieko neatsitiks, galima tada vietoj to biskvitą truputį
pašlakstyti brendžiu arba išvis nedėti jokio alkoholio. Biskvitą laisčiau
šv. apelsino sultimis. Mascarponę išmaišyti mikseriu su kremu, jis bus
tokios itin skanios kavos su daug pieno spalvos.
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Kiekvieną biskvitą atsargiai perpjaukite per pusę, kad iš viso būtų
keturi biskvito apskritimai. Pertepkite kremu, dėdami vieną ant kito,
sulipdytą tortą taip pat aptepkite kremu. Ant vieno biskvito išmėčiau
neskaldytų lazdyno riešutų. Tortą palikti mažiausiai keliom
valandom,aš palikau per naktį. Puošiame kaip kam patinka.
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Medaus tortas

Ingredientai:
Ingredientai tešlai:
Dirbtinio medaus 3 v.š
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
Cukraus 1 stiklinė
Nugesintos sodos 3 a.š
Miltų 5 stiklinės
Ingredientai kremui:
Grietinėlės 36 proc. 450 ml
Cukraus pagal skon
Citrinos rūgšties

Paruošimas:
Tešla:

Į didoką indą reikia sudėti visus produktus išskyrus sodą. Indą statyti
ant puodo su verdančiu vandeniu ir visus produktus gerai išmaišyti
(tam ,kad nesutrauktų kiaušinių) bešildamas margarinas savaime po
truputi ištirps. Kai masė gerai įkais supilti nugesintą sodą (sodą būtinai
nugesinti įpylus į ją porą šaukštų acto,ir supilti ją į karštą tešlą) turi
gerai suputoti, gerai išmaišyti, nukelti indą ir supilti miltus. Gerai
išmaišyti inde. Kai jau bus sunku maišyti, išversti tešlą ant gerai miltais
pabarstyto stalo ir suminkyti. Ji turi nelipti prie rankų ir susiminkyti į
gabalą, kuris padėjus neturi subliūkšti.
Kočiojant tešlą stalą reikia gerai pabarstyti miltais, ji lipni. Kočioti reikia
kol tešla dar šilta.

Kremas:

Grietinėlę (būtinai gerai atšaldytą) plakti mikseriu su cukrumi ir citrinos
rūgštele. Ji po truputį pradeda tirštėti, plakti tol, kol mikserio šluotelė ją
tiesiog pjauna. Apvertus indą grietinėlė nekrenta.
Belieka lakštelius pertept. Sutepus leisti pastovėti per naktį.

Puošiau tirpintu šokoladu ir šlapia „bezė".

Skanaus :)
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Tortas „Juodasis miškas“

Ingredientai:
Ingredientai tešlai:
(vienam biskvitui; tortui reikia dviejų):
Kiaušinių 3 vnt
Cukraus 150 g
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
Miltų 150 g
Kakavos 3 a.š
Sodos 1 a.š
Ingredientai kremui:
Grietinėlės 36 proc. 450 ml
Cukraus 200 g
Įdaras:
Vyšnių be kauliukų 200 g
Tarpinis sluoksnis:
Juodo šokolado 200 g
Pieno 3 v.š
Biskvitų sulaistymui:
Vyšnių likeris, degtinė, sirupas ar pan.

Paruošimas:
1. Biskvito paruošimas. Kiaušinius išplakti su cukrumi iki purumo.
Margariną ištirpinti ir šiek tiek atvėsinti, maišant supilti į kiaušinių
masę. Sudėti kakavą, miltus, gesintą sodą. Kepti 180 C orkaitėje apie
20-25 min., patikrinti su mediniu pagaliuku. Taip iškepti du biskvitus.
Ataušinti ir su siūlu kiekvieną perpjauti į dvi dalis - turim keturis
biskvitus.
2. Grietinėlę iki standumo išplakti su cukrumi.
3. Šokoladą ant labai silpnos ugnies ištirpinti su pienu ir leisti šiek tiek
atvėsti.
4. Visus biskvitus sulaistyti vyšnių likeriu, degtine ar sirupu.
5. Ant pirmo biskvito dėti pusę vyšnių, tolygiai paskirstyti pusę kiekio
plaktos grietinėlės. Dėti antrą biskvitą, ant jo pilti šokoladinę masę.
Dėti trečią biskvitą, ant jo išdėlioti likusias vyšnias ir grietinėlę. Dėti
paskutinį biskvitą. Kad tortas būtų lygus šiek tiek paspausti rankomis.
6. Dėti į šaldytuvą bent nakčiai.
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Rafaelo tortas

Ingredientai:
Ingredientai biskvitams:
Kiaušinių 5 vnt
Cukraus 230 g
Vanilės esencijos 1 a.š
Margarino VILNIUS kepiniams 65 g
Miltų 230 g
Kepimo miltelių 20 g
Ingredientai kremui:
Kondensuoto pieno 385 g
Margarino VILNIUS kepiniams 180 g
Grietinėlės 36 proc. 450 g
Grietinėlės standiklio 2 pakeliai
Kokoso drožlių 50 g
Biskvitų sulaistymui:
Vandens 200 g
Citrinų sultčių 2 vnt
Cukraus 2 a.š

Paruošimas:
Kiaušinius išplakti su cukrumi ir vanile, kol masė tris kartus padidės ir
pabals (apie 5 minutes). Toliau plakant, silpna srovele supilti ištirpdintą
margariną, minutę paplakti. Sudėti miltus, sumaišytus su kepimo
milteliais ir lengvai išmaišyti nuo dugno link viršaus, kol masė taps
gražiai vientisa.
Gautą masę supilti į 23 cm skersmens apvalų riebalais išteptą kepimo
indą ir kepti iki 190 C temperatūros įkaitintoje orkaitėje apie 35
minutes. Atvėsinti ir perpjauti į keturias dalis - turėsime keturis plonus
torto biskvitus.

Kremo gamyba:
Grietinėlę šiek tiek paplakti, supilti grietinėlės standiklį ir išplakti iki
standumo. Padėti į šaldytuvą. Kambario temperatūros margariną
išsukti su kondensuotu pienu (šiuos produktus geriausia per naktį
palaikyti toje pačioje kambario temperatūros vietoje). Supilti kokoso
drožles, gerai išmaišyti. Paruoštą masę pusvalandžiui padėti į
šaldytuvą. Po pusvalandžio margarininį kremą sudėti į grietinėlę ir šias
mases išplakti iki vientisos konsistencijos.

Biskvito gamyba:
Visus produktus sumaišyti.
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Karamelinis šokoladinis Kristinos tortas

Ingredientai:
Ingredientai biskvitui:
Margarino VILNIUS kepiniams 250 g
Cukraus 440 g
Kiaušinių 4 vnt
Miltų 400 g
Kakavos 80 g
Kepimo miltelių 2,5 a.š
Druskos 0,5 a.š
Pieno 350 ml
Tirpios kavos (ištirpinti 3 šaukštuose karšto vandens) 4 v.š
Ingredientai kremui:
Mascarponės sūrio 600 g
RU DU DU kremo 1 indelis
Kavos likerio arba brendžio 100 ml
kavos tirpios, ištirpintos šaukšte vandens, arba kavos sirupo

Paruošimas:
Įjunkite orkaitę. 160-170 C. Pasiruoškite dvi torto formas. Būtinai dvi,
jei neturite dviejų, tai reikės apsieiti su viena, tik užtruks ilgiau laiko,
nes vienu ypu iškepsit tik pusę tešlos. Taigi, dvi formos - sutaupytas
laikas. Margarinas turi būti kambario temperatūros.
Margariną ištrinti su cukrum iki baltumo, išplakus dėti po vieną kiaušinį
ir plakti geras 15 minučių.
Atskiram dubenyje persijokite miltus/kakavą/kepimo miltelius/druską.
Kuo daugiau kartų persijosite miltus, tuo daugiau oro pateks. Aš sijojau
tik kelis kartus ir man pritrūko, kitą kartą tikrai netingėsiu ir padarysiu
kaip liepta - apie 4 kartus.
Dabar po truputį reikia sujungti margarino-kiaušinių masę su miltais,
tai darykite iš lėto, ramiai, jau be elektrinio mikserio, po truputį pilkite
miltus ir vis pamaišykite, įmaišykite pusę miltų. Tirpią kavą, ištirpintą
vandenyje, supilkite į pieną. Pieną pilkite į tešlą, vėlgi - po truputį, vis
išmaišant. Pabaikite maišyt tešlą, supildami likusius miltus.
Torto formas ištepkite margarinu ir dugną išklokite kepimo popieriumi.
Tešlą padalinkite į abi formas ir šaukite į orkaitę 40-50 minučių.
Iškepusius biskvitus palikite ramybėj, kad atauštų. Išimkite iš formos
labai atsargiai.

Kremo gaminimas:

Svarbiausi ingredientai čia yra maskarponė ir ru du du, jei nėra kavos
likerio, tai nieko neatsitiks, galima tada vietoj jo biskvitą truputį
pašlakstyti brendžiu arba išvis nedėti jokio alkoholio. Kadangi žinojau,
kad tortą valgys ir vaikai, aš nenaudojau nei brendžio, nei tirpintos
kavos, jos pilnai man užteko biskvituose. Biskvitą laisčiau šv. apelsino
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sultimis.
Mascarponę išmaišyti mikseriu su kremu, jis bus tokios itin skanios
kavos su daug pieno spalvos.
Kiekvieną biskvitą atsargiai perpjaukite per pusę, kad iš viso būtų
keturi biskvito apskritimai. Pertepkite kremu, dėdami vieną ant kito,
sulipdytą tortą taip pat aptepkite kremu. Ant vieno biskvito išmėčiau
neskaldytų lazdyno riešutų. Tortą palikti mažiausiai keliom valandom,
aš palikau per naktį. Puošiame kaip kam patinka, aš išlydžiau juodąjį
šokoladą ir sumaišiau su grietinėle, apipyliau torčiuką ir pabarsčiau
riešutais.
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Tortas Napoleonas

Ingredientai:
Ingredientai tešlai:
Miltų 600 g
Margarino VILNIUS kepiniams 300 g
Grietinės 225 g
Kiaušinių 2 vnt
Druskos žiupsnelis
Ingredientai kremui:
Pieno 750 ml
Vanilės ankšties 1 vnt
Kiaušinio trynių 7 vnt
Rudo cukraus 220 g
Miltų 75 g
Margarino VILNIUS kepiniams 150 g

Paruošimas:
Iš tešlai skirtų produktų užminkome tešlą (margariną naudokite
kambario temperatūros).Tada suformuoti 9-8 rutulėlius ir valandą
palaikyti šaldytuve.
Tada priklausomai nuo norimos formos dydžio kočioti apskritimus, juos
dėti į apvalią kepimo formą ir kepti 170 laipsnių orkaitėje kol gražiai
paruduos. Taip išsikepti visus paplotėlius. Nepamirškite vieną lakštą
pasilikti - jis bus trupiniams.
Kol tešla stovi šaldytuve galima paruošti kremą. Pieną supilti į puodą,
valinės ankštį perpjauti išilgai ir mesti į puodą su pienu. Užvirinti ir
nukelti nuo ugnies. Kol pienas vėsta išplakti trynius su cukrumi, sudėti
miltus ir pilti juos karštą pieną, viską išmaišyti, perkošti ir pakaitinti ant
mažos ugnies ~8 min. Tada nuimti nuo ugnies, sudėti margariną,
išmaišyti ir palikti atvėsti.
Sutepame visus lakštus ir paslegiama tortą. Dedame 3-4h į šaldytuvą.
Išėmę apipjaustome kraštus, aptepame tortą likusiu kremu ir
aplipiname trupiniais, bei dar paliekame 3-4 h šaldytuve. Skanaus :)
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Obuolių pyragas "Rudens simfonija"

Ingredientai:
Miltų 150 g
Margarino VILNIUS kepiniams 125 g
Cukraus pudros 70 g
Vanilinio cukraus 2 a.š
Maltų migdolų 100 g
Razinų 70 g
Pieno 200 g
Grietinėlės 200 g
Kiaušinių trynių 3 vnt
Kukurūzų krakmolo 4 v.š
Kondensuoto pieno "Rududu" 200 g
Rūgštesnių obuolių 6 vnt
Citrinos 1 vnt
Abrikosų džemo ar cukraus sirupo roželių apšlakstymui

Paruošimas:
Pagrindui margariną ištrinti su cukraus pudra ir vaniliniu cukrumi iki
purumo. Įmušti kiaušinį, suberti maltus migdolus, miltus ir gerai
išminkyti. Išminkytą tešlą sudėti į kepimo formą ir rankomis suformuoti
vienodo storio pagrindą . Patalpinti i šaldytuvą mažiausiai
pusvalandžiui.
Kremui krakmolą sumaišyti su cukrumi ir vaniliniu cukrumi. Rankine
šluotele įmaišyti trynius ir įpilti šiek tiek pieno - grietinėlės mišinio.
Gerai išmaišyti, kad neliktų gumuliukų ir supilti likusį pieno mišinį.
Nuolat maišant pakaitinti, supilti kondensuotą pieną ir kaitinti iki
užvirimo, kol kremas sutirštės.
Kol kremas vėsta, atšalusią tešlą kepti 200 laipsnių kaitros orkaitėje
apie 15 min.
Iškeptą pagrindą gerai ataušinti. Ant atvėsusios tešlos šaukštu
paskleisti karamelinį kremą, paviršių išlyginti.
Nuo obuolių skustuku nuskusti įvairaus ilgio ir pločio juosteles ir įvairiai
sukti ir kaišioti obuolių atplaišas, formuoti rožių žiedlapius ir dėti i
plikytą kremą, įberti į tarpelius razinų. Paviršių aptepti abrikosų
uogiene arba apšlakstyti cukraus sirupu.
Kepti 180 laipsnių kaitros orkaitėje apie pusvalandį ar šiek tiek daugiau.
Pravėsus, paviršių lengvai pabarstyti cukraus pudra.

SKANAUS!
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Ritos braškių-bananų tortas

Ingredientai:
Ingredientai biskvitui:
Kiaušinių 6 vnt
Cukraus 130 g
Miltų 100 g
Krakmolo 50 g
Ingredientai kremui:
Maskarpone sūrio 500 g
Sutirštinto kondensuoto pieno 190 g
Margarino VILNIUS kepiniams 150 g
Citrinos
Vanilinio cukraus
Bananų 2 vnt
Braškių 2 saujelė

Paruošimas:
Orkaitę įkaitinti iki 180 C. Standartinę orkaitės skardą iškloti kepimo
popieriumi. Kiaušinių baltymus plakti iki standžių putų, palaipsniui
pilant cukrų. Kai baltymai išsiplaks, pridėti trynius, išmaišyti ir įberti
persijotus miltus su krakmolu, labai atsargiai išmaišyti. Kepti apie
12-15 min. Šiek tiek atvėsinti ir supjaustyti vienodom juostom. Man
išėjo 5 po 7 cm.

Kremo gaminimas:

Margariną išplakti su kondensuotu pienu, palaipsniui sudėti
maskarponę, vanilinį cukrų, įtarkuoti citrinos žievelę ir įspausti pusės
citrinos sulčių.
Ant juostos tepti kremo ir išdėlioti smulkintom braškėm (pjaustyti
lygiais, vienodais, nestorais gabalėliais, kad lengviau susisuktu
biskvitai).
Sekančia juostą ištepus kremu apdėlioti bananais ir apšlakstyti likusios
citrinos puselės sultimis, kad nejuoduotų. Taip sutepti visas biskvito
juostas.
Palengva vieną juostą susukti į rolą, ją padėti ant serviravimo padėklo
ir tuomet prie pabaigos prijungti sekančios juostos pradžią ir sukti ratu
vis paspaudžiant.

Susukus viršų apdėlioti likusiais bananais, taip ištiesinsime torto viršų
(jei pas ką gausis nelygus kaip pas mane :) Aptepti likusiu kremu šonus
ir viršų. Tortą pastatyti 6 val. ar nakčiai į šaldytuvą.



Desertai Tortai

Tortas-Pilis

Ingredientai:
Ingredientai lakštams:
Kiaušinių 2 vnt
Medaus 2 v.š
Margarino VILNIUS kepiniams 50 g
Rudojo cukraus 100 g
Nugesintos sodos 1,5 a.š
Miltų 430 g
Ingredientai pertepimui:
Grietinėlės 900 ml
Cukraus 300 g
Citrinos rūgšties ar žievelių
Kitų kvapų esencijų pagal skonį

Paruošimas:
Kiaušinius, medų, margariną ir cukrų sudėti į metalinį indą ir kaitinti
virš puodo su verdančiu vandeniu visą laiką maišant, kad kiaušiniai
nevirstų kiaušiniene. Jei per daug įkaista, puodą galima nukelti ir
maišyti, kol šiek tiek atvės - tuomet vėl kaitinti. Svarbiausia - masei
neleisti užvirti.
Į paruoštą karštą vientisą masę supilti 1 šaukšte acto nugesintą sodą -
viskas turėtų suputoti.
Nuimti indą nuo puodo, suberti miltus ir išmaišyti. Kai tešlos tampa
neįmanoma maišyti - minkyti. Gautą tešlą padalinti į 5 lygias dalis.
Kiekvieną dalį iškočioti į maždaug 3-4 mm storio torto formos lakštus.
Patogiausia kočioti tiesiai ant sviestinio popieriaus.
Lakštus galima apipjauti prieš kepimą arba po jo, tačiau labai greitai,
kol neatvėso, nes pradės lūžinėti. Aš apipjoviau iškepusius, apipjautas
atraižėles susmulkinus galima panaudoti papuošimui.
Kiekvieną lakštą kepti 180 laipsnių temperatūroje po maždaug 5-7 min.

Į didelį aukštą indą supilti labai gerai atšaldytą grietinėlę (svarbu!
kitaip grietinėlė virs sviestu), citrinos rūgštį, esencijas ir neskubant
pilant cukrų, plakti mikseriu. Plakti maždaug 10 minučių - kol grietinėlė
tampa labai standi ir net apvertus indą neišbėga.

Surinkimas:
Kiekvieną lakštą aptepti norimu kiekiu grietinėlės (~5-7 mm), ant
aptepto lakšto dėti kitą, nesunkiai paspausti, kad grietinėlė tolygiai
pasiskirstytų, tuomet lakštą taip pat aptepti ir t.t. Paskutinis sluoksnis
torto viršuje turi būti grietinėlės.
Susluoksniavus, likusia grietinėle aptepti torto kraštus.
Dekoruoti norimais būdais ir priemonėmis. Aš tortą dengiau pastilažu.
Paruoštą ir papuoštą tortą palaikyti šaldytuve, skaniausia valgyti
maždaug po paros ar daugiau, kai lakštai geriausiai persigeria
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grietinėle. 
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Tortas „Vasara“

Ingredientai:
Ingredientai biskvitui:
Margarino VILNIUS kepiniams 150 g
Cukraus 120 – 160 g
Miltų 300 g
Kiaušinių 4 vnt
Druskos žiupsnelio
Vanilinio cukraus 1 pakelis
Citrinos 1/3 vnt
Ingredientai varškės įdarui:
Varškės 400 g
Cukraus 150 g
Kiaušinių 1 vnt
Braškių
Papuošimui:
Braškių
Damų pirštelių
Guminukų

Paruošimas:
Margariną išsukti iki purios masės, dalimis suberti cukrų ir išsukti iki
baltumo. Kiaušinius išplakti iki putų atskirame inde. Išplaktą kiaušinių
masę dalimis įmaišyti į margarino - cukraus masę. Suberti visus
prieskonius ir miltus, sumaišytus su kepimo milteliais. Tešlą gerai
išmaišyti. Jei per tiršta įpilti kelis šaukštus pieno. Kepti 180ºC orkaitėje
30 - 40 min.

Įdaro gaminimas:

Varškė ištrinama su cukrumi ir kiaušiniu. Jeigu varškės įdaras labai
tirštas, galima įpilti šlakelį konservuotų persikų sirupo. Įdėti pjaustytų
braškiu.

Paruošimas: biskvitą supjaustyti į 3 sluoksnius, pertepti varškės įdaru.
Aplink apdėti damų piršteliais, o į vidų pridėti braškių ir guminukų.
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Kalėdinė eglutė

Ingredientai:
Ingredientai tešlai:
Kiaušinių trynių 8 vnt
Margarino VILNIUS kepiniams 250 g
„Dvaro“ 30% grietinės 400 g
„Malsenos“ miltų 1,5 kg
cukraus 1,5 stiklinės
Vanilinio cukraus 30
kepimo miltelių 45 g
Ingredientai šokoladiniam glajui:
Cukraus pudros 250 g
Sviesto 82% riebumo 180 g
Kakavos miltelių
Pieno 4-5 v.š
Citrinos sulčių
Ingredientai eglutės papuošimui:
Cukraus pudros 250 g
Vanilinio cukraus 15 g
Kiaušinių baltymų 2 vnt
Citrinos sulčių

Paruošimas:
Išsukame kiaušinių trynius, cukrų ir vanilinį cukrų. Į kiaušinių masę
burokine tarka sutarkuojame margariną, išsukame iki purios masės.
Sudedame grietinę, kepimo miltelius, šiek tiek miltų, vėl išsukame.
Dedame po truputį miltus, kol tešla taps tinkama kočioti (tešlos
minkštumas kaip sausainiams). Iškepame įvairaus dydžio žvaigždes.
Iš šokoladinio glajaus produktų išverdame šokoladinį glajų, juo
sutepame ir suklijuojame žvaigždutes.
Išplakame kiaušinio baltymus su sukraus pudra ir vaniliniu cukrumi.
Baigiant plakti įspaudžiame citrinos sultis. Gauta mase papuošiame
eglutę. Skanaus :)
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Kalėdinis miškas

Ingredientai:
Kiaušinių 20 vnt
Margarino VILNIUS kepiniams 1 kg
Cukraus 1 kg
Miltų 3,5 kg
Grietinės 0,5 l
Sodos 2 a.š
Citrinos rūgšties 1 a.š
Vanilinio cukraus 1 pakelis
Citrinos sulčių truputis
Glajui (žvaigždutėms klijuoti):
Cukraus 0,5 kg
Vandens 2 stiklinės
Margarino VILNIUS kepiniams 200 g
Tamsios kakavos 5 a.š
Glajui (eglei puošti):
Kiaušinių baltymai, 2 vnt
Cukraus pudros, 0,5 kg
Citrinos rūgšties 0,5 a.š

Paruošimas:
Kiaušinių trynius su cukrumi ir margarinu sukti, kol pasidarys puri
masė.Į grietinę sudėti sodą ir citrinos rūgštį, supilti trynius, suberti
vaniliną, išsijotus miltus ir greitai suminkyti tešlą. Ją 5 val. padėti
šaltai,kad sutvirtėtų. Paskui kočioti 1-1,5cm storio lakštais. Iš
popieriaus iškirpti šešiakampes žvaigždutes: 30, 28, 26, 24, 22, 20, 17,
13,10 cm skersmens po vieną. Popierinę žvaigždutę dėti ant iškočiotos
tešlos ir išpjauti kiekvieno dydžio po penkias.Jas dėti į skardą ir kepti
vidutinio karštumo orkaitėje, kol paruduos. Atvėsusias klijuoti glajumi
pagal dydį.
Glajui vandenį su cukrumi virinti, kol įlašinus į šalta vandenį, lašas
sustings.Tuomet sudėti margariną, kakavą, pavirinti ir karštu klijuoti
žvaigždutes. Viršūnei mažiausią žvaigždutę perpjauti į 4 dalis.
Suklijavus nejudinti bent 2 dienas. Po to puošti baltu glajumi. Baltam
glajui baltymus išsukti su cukraus pudra ir citrinos rūgštim. Eglę galima
laikyti ilgai,tik neleisti sudrėkti. Gaunasi milžiniško dydžio eglė, todėl iš
karto sumažinau produktus per pusę.
P.S. Prekybos centruose galima rast eglutei skirtų formelių.
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Tortas „Juodasis miškas“

Ingredientai:
Ingredientai vienam biskvitui (tortui reikia dviejų):
Kiaušinių 3 vnt
Cukraus 150 g
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
Miltų 150 g
Kakavos 3 a.š
Kepimo miltelių 1
Ingredientai kremui:
Grietinėlės 450 ml
Cukraus pudros 110 g
Ingredientai įdarui:
Vyšnių (šaldytų ar iš kompoto) 350 g
Biskvitų sulaistymui tinka:
Vyšnių likeris, sirupas, brendis
Šokoladiniam sluoksniui:
Juodojo šokolado 200 g
Grietinėlės 4 v.š

Paruošimas:
Biskvitui kiaušinius išplakite su cukrumi. Margariną ištirpinkite ir
leiskite šiek tiek atvėsti, kai atvės supilkite į kiaušinių masę, sudėkite
kakavą, miltus bei kepimo miltelius. Viską gerai permaišykite ir pilkite į
kepimo formą.

Orkaitę įkaitinkite iki 180°C, dėkite kepti biskvitus apie 25 min. (beje,
aš kepiau 26 cm. skersmens apvalioje formoje) kepkite kol įsmeigtas
pagaliukas liks sausas. Iškeptus biskvitus atvėsinkite. Atvėsusius
biskvitus perpjaukite per puse, taip gausime 4 biskvitinius lakštus,
kuriuos reikia sulaistyti.

Kremui išplakite šaltą grietinėlę (būtinai šaltą, nes kitaip ji arba
nesusiplaks arba blogai išsiplaks) su cukraus pudra.

Kadangi namuose šaldytuvo kameroje aptikau vyšnių, tad šį kartą
naudojau šaldytas. Jas iš vakaro ištraukiau iš šaldytuvo kameros,
užpyliau stikline cukraus (kad nebūtų rūgščios) ir palikau per naktį.
Ryte vyšnias nusausinau, o susidariusį sirupą nuo vyšnių sumaišiau su
brendžiu ir sulaisčiau juo biskvitus. Galima vyšnias pamaišyti - šaldytas
su konservuotom.

Šokoladą ištirpinkite kartu su grietinėle garų vonelėje ir palikite atvėsti.

Na, o dabar belieka sutepti tortą :). Imkite pirmąjį sulaistytą biskvitą,
tepkite puse išplaktos grietinėlės ir užbarstykite puse vyšnių, data
dėkite antrą sulaistytą biskvitą ir ant jo užtepkite visą šokolado
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sluoksnį, ant jo trečiąjį sulaistytą biskvitą, likusią grietinėlę ir vyšnias ir
uždenkite paskutiniu biskvitu. Štai torčiukas ir sulipdytas :)
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Kalėdinis pyragas

Ingredientai:
Ingredientai biskvitui: 5 vnt
Margarino VILNIUS kepiniams 200 g
Cukraus,vanilinio cukraus 150 g
Šokolado 200 g
Miltų 150 g
Kepimo miltelių 2 a.š
Krakmolo 50 g
Maltų lazdyno riešutų 70 g
Ingredientai kremui:
Pieno 0,5 l
Cukraus 50 g
Vanilinio kremo arba pudingo 2 pakeliai
Sviesto 250 g
Tirpios kavos 5 a.š
Šokolado (jei norite šviesaus kremo, naudokite baltą) 100 g

Paruošimas:
Minkštą margariną VILNIUS kepiniams ištriname su cukrumi, kiaušiniais
ir tirpintu šokoladu. Atskirai sumaišome miltus, krakmolą bei kepimo
miltelius, lengvai įmaišome į tešlą, suberiame riešutus ir viską gerai
išmaišome. Kepame 180 laipsnių orkaitėje apie 45 minutes. Kremui
pagal pakelio instrukcijas paruošiame vanilinį kremą. Dar
neataušusiame kreme ištirpiname kavą, įmaišome ištirpintą margariną
ir šokoladą.Viską išplakame mikseriu iki vientisos masės.
Atvėsusį biskvitą supjaustome į 3-4 dalis, pertepame kremu,
papuošiame ir parą palaikome šaldytuve.
Labai paprastas, greitas ir išties skanus šventinis tortas!
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Tortas "Žiemos pasaka"

Ingredientai:
Aguoniniam biskvitui:
Margarino VILNIUS kepiniams 150 g
Cukraus pudros 150 g
Citrinos tarkuota žievelė 1 vnt
Vanilinio cukraus 1 a.š
Kiaušinių 4 vnt
Miltų 100 g
Maltų aguonų 200 g
Pieno 2 v.š
Morenginiams sluoksniams:
Kiaušinių baltymų 5 vnt
Cukraus 200 g
Smulkintų pakepintų graikinių riešutų 100 g
Karameliniam kavos kremui:
Margarino VILNIUS kepiniams 400 g
Rududu 2 vnt
Stiprios kavos 200 g

Paruošimas:
Aguoniniam biskvitui išplakti minkštą kambario temperatūros
margariną su puse cukraus pudros. Įmaišyti citrinos žievelę ir vanilinį
cukrų. Po vieną įmaišyti kiaušinių trynius. Miltus sumaišyti su
aguonomis ir atsargiai įmaišyti į tešlą kartu su pienu. Baltymus išplakti
su likusia cukraus pudra iki standumo ir įmaišyti į tešlą. Tešlą sukrėsti į
kepimo formą 24 cm ir kepti iki 180° C įkaitintoje orkaitėje 30 - 40
minučių. Ataušinti ir perpjauti į du sluoksnius.

Morengams baltymus išplakti, kol suputos, nenustojant plakti po
šaukštą berti cukrų (kitą šaukštą cukraus berti po to, kai ištirps
anksčiau subertas). Padidinti mikserio greitį iki maksimalaus ir plakti,
kol masė bus labai standi ir blizgi (apie 10 minučių). Įmaišyti riešutus.
Ant kepimo popieriaus nusibrėžti du 24 cm skersmens apskritimus ir
juose lygiu sluoksniu paskleisti baltymų masę. Kepti iki 100° C
įkaitintoje orkaitėje, kol morengai lengvai nusiims nuo kepimo
popieriaus.

Kremui visi produktai būtinai turi būti vienodos kambario temperatūros.
Margariną išplakti iki purumo, po šaukštą nenustojant plakti sudėti
Rududu ir gerai išplakti, kol masė pašviesės. Po šaukštą plakant
įmaišyti 100 ml kavos (kitą šaukštą pilti tuomet, kai prieš tai įpiltas jau
bus visiškai įsimaišęs į kremą).

Vieną aguoninio biskvito sluoksnį sulaistyti 50 ml kavos. Aptepti kremu.
Dėti morengo sluoksnį, aptepti kremu. Vėl dėti aguoninį biskvitą,
sulaistyti, tepti kremu, dėti morenginį sluoksnį. Visą tortą aptepti
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kremu. Skanaus!
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Trijų šokoladų tortas

Ingredientai:
Ingredientai šokoladiniam biskvitui:
Kiaušinių 1 vnt
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
Grietinės 50 g
Sodos 1 a.š
Cukraus 3 v.š
Miltų 4 v.š
Nesaldžios kakavos miltelių 3 a.š
Kreminio likerio biskvitui sulaistyti 50 g
Ingredientai juodojo šokolado sluoksniui:
Juodo šokolado 200 g
Sviesto 50 g
Grietinėlės (35% riebumo) 200 g
Kreminio likerio 50 g
Želatinos 8 g
Ingredientai pieniško šokolado sluoksniui:
Pieniško šokolado 200 g
Sviesto 50 g
Grietinėlės (35% riebumo) 200 g
Kreminio likerio 50 g
Želatinos 8 g
Ingredientai baltojo šokolado sluoksniui:
Balto šokolado 200 g
Sviesto 50 g
Grietinėlės (35% riebumo) 200 g
Kreminio likerio 50 g
Želatinos 8 g

Paruošimas:
Šokoladiniam biskvitui: kiaušinį išplakti su cukrumi iki standžių putų.
Margariną ištirpinti. Sodą dėti į grietinę ir gerai išmaišyti. Miltus
sumaišyti su kakavos milteliais. Viską gerai išmaišyti, dėti į torto formą
ir kepti iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 20 min. Atvėsinti ir
sulaistyti kreminiu likeriu.
Visą želatiną užpilti 50 ml grietinėlės, išmaišyti ir palikti, kol išbrinks.
Visą šokoladiniams sluoksniams skirtą grietinėlę išplakti iki standžios
masės ir palikti šaldytuve.

Šokolado sluoksniui: Juodąjį šokoladą sulaužyti į metalinį dubenį, dėti
50 g sviesto. Indą pastatyti virš puodo, kuriame verda vanduo. Nuolat
maišyti, kol šokoladas ištirps, supilti 50 ml kreminio likerio, dėti
trečdalį išbrinkintos želatinos. Išmaišyti iki vientisos masės. Gautą
juodojo šokolado masę sumaišyti su trečdaliu plaktos grietinėlės ir
supilti ant šokoladinio biskvito. Dėti į šaldytuvą kol sustings.
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Tokia pačia tvarka paruošti pieniško šokolado, o vėliau ir baltojo
šokolado sluoksnius. Sustingus paskutiniam, baltojo šokolado
sluoksniui galima puošti.
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Tortas su mascarponės sūriu

Ingredientai:
Ingredientai pagrindui:
Margarino VILNIUS kepiniams 120 g
Biskvitinių sausainių 200 g
Ingredientai kremui:
Želatinos 16 g
Citrinos 1 vnt
Mascarpone sūrio 500 g
Vanilinio jogurto 250 g
Cukraus 120 g
Grietinėlės 400 ml

Paruošimas:
Pagrindui sausainius sutrupinti, o margariną išlydyti. Išardomą formą
iškloti kepimo popieriumi ir sudėti sausainius sumaišytus su margarinu.
Paviršių išlyginti ir paspausti. Atšaldyti 30 min.
Želatiną užpilti nedideliu kiekiu šalto vandens ir išbrinkinti. Citriną
nuplauti, nutarkuoti žievelę, o sultis išspausti. Išmaišyti sūrį, jogurtą,
citrinos sultis, tarkuotą žievelę ir cukrų. Želatiną pašildyti, kol išsileis.
Maišant jogurto masę plona srovele supilti želatiną. Kai tik tortas
pradės stingti, įmaišyti standžiai išplaktą grietinėlę. Masę supilti ant
sausainių ir įdėti i šaldytuvą. Kai masė jau bus apstingus, šakute
sušiaušti paviršių (nepadaryti to per vėlai, nes gausis išdraskymai, o ne
pašiaušimas). Kai pilnai po 3 val. sustings, apdėti uogomis ir lengvai
apsijoti cukraus pudra. Skanaus!
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Karamelinis šokoladinis kavos tortas

Ingredientai:
Ingredientai biskvitui:
Margarino VILNIUS kepiniams 250 g
Cukraus 440 g
Dideli kiaušiniai 4 vnt
Miltų 400 g
Kakavos 80 g
Kepimo miltelių 2 ½ a.š
Druskos ½ a.š
Tirpios kavos 4 v.š
Pieno 350 ml
Vanilės ekstrakto arba cukraus
Ingredientai kremui:
Maskarponės 500 g
Karamelės 400 ml
Kavos likerio arba brendžio 2 v.š
Ingredientai sirupui:
Paruoštos stiprios kavos 300 g
Cukraus 150 g
Brendžio 50-100 ml

Paruošimas:
Ruošiame biskvitą:
Kambario temperatūros margariną dedam į dubenį kartu su cukrumi ir
išplakame iki baltumo. Į šią masę įmušame vieną kiaušinį ir plakame,
tada įmušame antrą kiaušinį ir vėl plakame, tą patį padarome su visais
kiaušiniais. Plakame apie 5 minutes, iki purumo.
Atskirame dubenyje persijojame miltus, kakavą, kepimo miltelius ir
druską. Kuo daugiau kartų persijosime miltus, tuo daugiau oro į juos
pateks ir jie bus puresni (reikėtų tai padaryti bent du kartus).
Po truputį pilame miltų mišinį į sviesto ir kiaušinių plakinį ir vis
pamaišome šaukštu. Taip įmaišome pusę miltų.
Kavą, ištirpintą trijuose šaukštuose vandens, supilame į pieną,
įdedame vanilės. Pieno ir kavos mišinį po truputį vis pamaišydami,
pilame į tešlą. Pamažu beriame likusius miltus ir baigiame maišyti tešlą.
Pasiruošiame dvi vienodas torto formas (jei neturite dviejų, ruoškite
tešlą iš pusės produktų, kai vienas biskvitas iškeps, kepkite kitą). Torto
šonus ištepame sviestu, o dugnus išklojame kepimo popieriumi. Tešlą
padalijame po lygiai į abi formas ir šauname į 160-170°C orkaitę 40-50
minučių. Iškepusius biskvitus paliekame atvėsti ir atsargiai išimame iš
formos.

Ruošiame sirupą:
Stiprią kavą (tinka ir užpilama, ir iš tirpių miltelių) pilame į puodą,
beriame cukrų ir verdame ant nedidelės ugnies maždaug 15-20
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minučių, kol sumažėja per pusę ir pasidaro tirštoko sirupo
konsistencijos masė. Įpilame brendžio ir daugiau neverdame. Turėtų
išeiti nepilna stiklinė sirupo.
Ruošiame kremą:
Maskarponę ir karmelę sudedame į vieną didelį dubenį, įpilame 2
šaukštus kavos likerio ir išplakame elektriniu plaktuvu arba išsukame
šaukštu iki vientiso kremo.

„Renkame" tortą:
Abu biskvitus perpjauname per pusę. Pirmąjį biskvitą gerai patepame į
sirupą padažytu konditeriniu teptuku. Dedame 2-3 kupinus šaukštus
kremo, peiliu vienodai jį paskirstome ir dedame kitą biskvito lakštą.
Pakartojame procesą: patepame sirupu, negailėdami apklojame kremu
ir vėl guldome biskvitą. Taip sudedame visus keturis biskvito
sluoksnius.
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Tortas "Paukščių pienas"

Ingredientai:
Ingredientai papločiui:
Margarino VILNIUS kepiniams (kambario t°) 150 g
Cukraus pudra 75 g
Kiaušiniai 2 vnt
Kvietiniai miltai 195 g
Kepimo milteliai 1 a.š
Ingredientai souffle:
Kiaušiniai 5 vnt
Cukraus pudra 180 g
Kukurūzų krakmolas 1 v.š
Margarino VILNIUS kepiniams (kambario t°) 130 g
Pienas 100 ml
Želatina 22 g
Šaltas vanduo 70 ml
Ingredientai šokoladiniam glaistui:
Juodasis šokoladas 75 g
Sviestas 50 g
Medus 1 v.š
Kepimo forma 20 × 22 cm

Paruošimas:
1.Paruošiame tešlą papločiui. Išsukame kambario temperatūros
margariną su
cukraus pudra, įmušame 1 didelį arba 2 mažesnius kiaušinius ir
gautąją masę gerai
išplakame mikseriu.

2.Išsijotus miltus sumaišome su kepimo milteliais ir įmaišome į plakinį.
Gaunasi
nei minkšta, nei kieta keksinė tešla (iškepęs paplotis tampa labai
purus).
Perkeliame tešlą į kepimo formą, išlygininame paviršių peilio pagalba ir
kepame

gerai įkaitintoje + 220 laipsnių orkaitėje apie 20 minučių.

3.Atvėsusį paplotį perpjauname išilgai pusiau: jei pjaunant paplotis
aptrupės ar
net suskils, nieko tokio, kai tarp abiejų pusių pilsite kremą, viskas
"susiklijuos".

4.Ruošiame "Paukščių pieno" souffle. Atskiriame kiaušinių baltymus
nuo trynių.
Baltymus statome į šaldytuvą, kad būtų, kaip galima šaltesni.



Desertai Tortai

5. Trynius kartu su cukraus pudra išplakame karščiui atspariame inde,
po to dedame krakmolą, pilame kambario temperatūros pieną, dar
plakame ir visą šį
indą su plakiniu statome ant karštų garų vonelės ir paverdame, kol
sutirštės, o po to atvėsiname. Kambario t° margariną sudėti į pusiau
atvėsusią kiaušinių masę ir gerai išsukti plaktuvu, kol margarinas
išsiplaks.

6.Į 70 ml šalto vandens užmerkiame želatiną 15 - ai min. Stipriai
išplakame
kiaušinių baltymus iki standžių putų. Maišydami pašildome želatiną ant
minimalios šilumos, , kad ji pilnai ištirptų ir pilame į išplaktus baltymus
labai plona
srovele. Dar kartą plaktuvu (mažu greičiu) lengvai suplakame
baltymus su želatina
ir pagaliau sumaišome abi mases: virtą trynių masę po truputį
supilame į baltymų
- želatinos masę ir viską vėl sumaišome.

7.Į kepimo formą įklojame maistinę plėvelę, ant jos dedame pirmąją
pusę
papločio, pilame kremą - souffle ir ant viršaus dedame antrąją papločio
pusę ir
tortas keliauja į šaldytuvą 6 - 8 val., o geriausiai visai nakčiai.

8.Kai tortas pakankamai sustings, paruošiame šokoladinį glaistą. Virš
garų vonelės
ištirpiname sviestą, juodąjį šokoladą ir medų, šiek tiek atvėsiname ir
aptepame
pyrago paviršių. Puošiame savo nuožiūra. Po valandos sustingusį
pyragą jau galima ragauti.

 

Skanaus.
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Velykinis turtingas kavos tortas

Ingredientai:
Ingredientai biskvitui:
Margarino VILNIUS kepiniams 120 g
Cukraus 200 g
Miltų 200 g
Kiaušinių 2 vnt
Kakavos 40 g
Kefyro 190 ml
Sodos 2 a.š
Ingredientai šokoladiniam kremui:
Grietinėlės (35% riebumo) 0,5 l
Cukraus 4 v.š
Juodojo šokolado 200 g
Tirpios kavos miltelių 1 a.š
Lazdyno riešutų 2 saujos
Ingredientai karameliniam kremui:
Rududu 1 indelis
Sviesto 200 g
Tirpios kavos kambr.t. 1/3 stiklinės
Ingredientai papuošimui:
Kiaušinio baltymų 3 vnt
Cukraus 350 g
Vandens 9 v.š
Citrinos rūgšties 1,5 a.š

Paruošimas:
Margariną Vilnius išplakti su cukrumi, po viena įmušti kiaušinius,
paplakti. Soda, kakava ir miltus sumaišome ir persijojame i
margarino-kiaušinių mišinį, tada supilame kefyrą ir viska gerai
išmaišome. Iškepame biskvitą (apie 30 min 180 C temperatūroje) ir
padalijame ji i tris dalis. Perspėjimas: biskvitas yra super minkštas ir
trapus, tad perpjauti reikia labai atsargiai, kad nesubyrėtų.

Šokoladiniam kremui išplakti grietinėlę su cukrumi, supilti ištirpintą ir
atsaldyta šokoladą, kavos miltelius ir sudėti sukapotus riešutus.

Karameliniam kremui iki purumo išplakti kambario temperatūros
sviestą, sudėti Rududu, išplakti. Tuomet supilti kava ir dar karta gerai
suplakti.

Torto surinkimas:
Imame išardomą torto forma, kurioje kepėme biskvitą ir ja uždedame
ant padėkliuko ant kurio bus tortas. Į ją dedame pirmąjį biskvito lakštą,
ji sulaistome kava ir sudedame visa karamelinį kremą, tuomet dedame
antrąjį biskvito lakstą, vėl sulaistome kava ir tada sudedame šokoladinį
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kremą, ant viršaus uždedame paskutinį biskvitą, jį taip pat sulaistome.
Padėkliuka su tortu, nenuimant išardomos formos dedame į šaldytuvą
kokiai porai valandų, kad sustingtų. Tuomet jau galima torto forma
nuimti ir puošti.

Aš puošiau baltyminiu kremu (beze). Jam reikės išplakti kiaušinių
baltymus iki standžių putų. Į puodą supilti cukrų su vandeniu ir ant
lėtos ugnies virti (nemaišant) kol pasidarys toks tirštas, "sulėtintai"
burbuliuojantis sirupas. Nuolat plakant mikseriu baltymus, supilti
cukraus sirupą, sudėti citrinos rūgsti ir dar paplakti kokia apie 10 min
kol kremas bus standus ir gražiai laikys forma. Tada dar ji galima
nudažyti norima spalva maistiniais dažais ir jau galima puošti pagal
savo fantazija :)
Skanaus!
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Velykinis napoleonas

Ingredientai:
Ingredientai tešlai:
Miltų 400 g
Margarino VILNIUS kepiniams 200 g
Grietinės 150 g
Kiaušinių 1 vnt
Druskos 1 žiupsnelis
Ingredientai kremui:
Pieno 500 ml
Vanilės ankšties 1 vnt
Trynių 5 vnt
Rudo cukraus 120 g
Miltų 50 g
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g

Paruošimas:
Dideliame dubenyje miltus suminkyti su kambario temperatūros
margarinu. Įdėti druską, įmušti kiaušinį, supilti grietinę ir minkyti, kol
tešla tampa elastingesnė ir nebelimpa prie dubens. Tešlą padalinti į 7
dalis ir iš kiekvienos padaryti rutuliukus. Padėti į šaldytuvą 2 val.
pailsėti. Paskui iškočioti plonus blynus ir kepti 230 laipsnių orkaitėje
apie 10 min. Atvėsinti.

Kremo gaminimas:
Pieną supilti į puodą, vanilės ankštį perpjauti išilgai ir mesti į puodą su
pienu. Užvirinti ir nukelti nuo ugnies. Kol pienas kaista išplakame
trynius su cukrumi, sudedame miltus ir pilame į juos karštą pieną,
viską išmaišyti, perkošti ir pakaitinti ant mažos ugnies ~15 min. Tada
nuimti nuo ugnies, sudėti margariną, išmaišyti ir palikti atvėsti.

Surinkimas labai paprastas - imamas blynas, ant jo tepama kremo.
Sekantis blynas dedamas ant pirmo ir vėl tepama kremo. Ir taip
kartojama kol lieka paskutinis blynas. Jis yra sutrupinamas ir trupiniais
padengiamas tortas. Palaikyti šaltai geriausiai 3 dienas.



Desertai Tortai

Vasariškas varškės tortas su braškėmis

Ingredientai:
Ingredientai biskvitui:
Margarino VILNIUS kepiniams 50 g
Didelių kiaušinių 2 vnt
Šalto vandens 2 v.š
Cukraus 75 g
Miltų 75 g
Druskos 1 žiupsnelis
Vanilinio cukraus 1 žiupsnelis
Kepimo miltelių 1/4 a.š
Ingredientai lengvajam sluoksniui:
Želatinos 2 v.š
Grietinės 450 g
Varškės 250 g
Cukraus 0,5 puodelis
Braškių 0,5 kg

Paruošimas:
Margariną išsukite iki purios masės, dalimis suberkite cukrų ir išsukite
iki baltumo. Kiaušinių baltymus išplakite iki standžių putų su šaltu
vandeniu, plakant sudėkite išsuktą margariną su cukrumi, po vieną
išplakite trynius. Įdėkite žiupsnelį druskos, vanilinio cukraus ir atsargiai
šluotele įmaišykite miltus, persijotus su kepimo milteliais. Kepimo
formą plonai ištepkite sviestu ir apibarstykite miltais. Kepkite 180 C, 20
min.
Želatiną išbrinkinkite nedideliame kiekyje vandens. Pakaitinkite, kad
visai ištirptų. Sumaišykite su grietine, varške, cukrumi, vaniliniu
cukrumi. Viską gerai išsukite. Sudėkite pjaustytas braškes. Supilkite
ant tortinėje iškloto ataušusio biskvito ir dėkite į šaldytuvą, kad
sustingtų.
Papuošti tortą su uogomis. Skanaus!
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Varškės tortas "Vasara"

Ingredientai:
Šalto margarino VILNIUS kepiniams 200 g
Miltų 300 g
Kiaušinių trynio 1 vnt
Cukraus pudros 90 g
Druskos 1 žiupsnelis
Citrinos žievelės tarkuotos 1 vnt
Apelsino žievelės tarkuotos 1 vnt
Ingredientai varškės kremui:
Želatinos 35 g
Vandens 100 ml
Pieno 140 ml
Cukraus 180 g
Cukraus pudros 60 g
Citrinos žievelės tarkuotos 1 vnt
Kiaušinių trynių 4 vnt
Grietinėlės 35 % 450 g
Trištiklio plaktai grietinėlei (ne būtinai)
Varškės 9 % 500
Druskos 1 žiupsnelis
Uogos ir vaisiai 1 kg
Mėtų lapų (papuošimui)
Cukraus pudros (papuošimui)

Paruošimas:
Gaminimas:
KEPAME PAGRINDĄ. Pirmiausia sumaišykite sausus produktus: išsijotus
miltus, cukraus pudrą ir druską. Po to įtarkuokite vienos citrinos ir
vieno apelsino žieveles. Jos labai svarbios! Ypač citrinos kvapas ir
skonis sustiprina gaivumo pojūtį. Sudėkite gerai atšaldytą margariną,
supjaustytą smulkiais kubeliais, sumaišykite jį su miltais, įmuškite
vieną kiaušinio trynį ir greitai suminkykite minkštą tešlą. Suvyniokite
tešlą į maistinę plėvelę ir padėkite valandėlei į šaldytuvą.
Paruoškite puse kiekio (500g) vaisių ir uogų. Aš turėjau 3 - jų rūšių:
braškių, mėlynių ir persikų. Nuplautas uogas ir vaisius supjaustykite
smulkesniais gabalėliais ir kol kas padėkite į šaldytuvą.
Atšaldytą tešlą sudėkite į kepimo formą nuimamais kraštais (⌀ 25 cm).
Kepkite 180 ° C temperatūroje 20 minučių. Po to palikite atvėsti.

GAMINAME VARŠKĖS KREMĄ.
Želatiną užpilkite nedideliu kiekiu vandens (apie 100 ml), apie 20 min.
tegul brinksta.
Į pieną supilkite cukrų, druską, būtinai sutarkuokite citrinos žievelę ir
maišydami užvirkite.
Atskirame inde lengvai išplakite kiaušinių trynius (tiesiog šakute) su 3
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šaukštais karšto, ką tik užvirto pieno. Į kiaušinių masę labai atsargiai,
plona srovele, nenustodami maišykite, pilkite visą likusią šilto pieno
masę.
Želatina jau išbrinkusi, pašildykite ją, kad ištirptų, ir taip pat supilkite į
kremą. Gavome pienišką kremą. Reikia, kad jis šiek tiek atvėstų.
Išplakite grietinėlę su cukraus pudra (galite panaudoti tirštiklį plaktai
grietinėlei).
Gerai išplaktą grietinėlę sumaišykite su pertrinta varške.

Ir dabar sujunkite viską, ką gaminome kremui: pienišką - trynių masę
su grietinėlės - varškės mase. Varškės kremas atrodo skystokas, bet
taip ir turi būti, jo dar laukia šaldytuvas:)))
O, atvėsusio torto pagrindo neišimkite iš formos. Pirmiausia, labai
mažu varškės kremo kiekiu apipilkite pagrindo paviršių ir pastatykite į
šaldytuvą maždaug 15 - ai min. Per tą laiką toks nedidelis kremo kiekis
sustings. Tuomet sudėkite paruoštas uogas ir vaisius (500 g) ir drąsiai
pilkite visą likusį kremą, nebijant, kad jis pratekės pro pagrindo šonus
ir sugadins torto išvaizdą. Varškės kremas smaližius jau vilioja, bet
tortą reikia palaikyti šaldytuve keletą valandėlių, o visų geriausia - per
naktį:). Po 5 - 6 val., tortą gausiai papuoškite likusiomis šviežiomis
uogomis ir vaisiais, mėtų lapeliais, galima pabarstyti cukraus pudra.
Skanaus ir geros, šiltos vasaros visiems!
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Braškinis sūrio ir želė tortas

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 150 g
Sausainių 350 g
Ingredientai sūrio sluoksniui:
Maskarponės sūrio 250 g
Grietinėlės 250 ml
Cukraus 120 g
Želatinos 20 g
Ingredientai želės sluoksniui:
Šviežių braškių 200 g
Pakelio braškinės želė

Paruošimas:
Pagrindas. Blenderiu arba mėsmale sumalame sausainius. Ištirpiname
ir atvėsiname sviestą. Sumaišome su maltais sausainiais. Gausime
drėgną, birią masę. Beriame ją į torto formą nuimamais kraštais (26
cm skersmens) ir, stipriai spausdami, suformuojame torto pagrindą.
Statome į šaldytuvą, kol ruošime sūrio kremą.

Sūrio kremas. Želatiną užpilame 100 ml. šalto virinto vandens ir
paliekame apie 30 min brinkti. Tuo metu iki standumo išplakame
grietinėlę su cukrumi. Sudedame maskarponę ir viską išplakame iki
vientisos masės. Išbrinkusią želatiną pakaitiname iki užvirimo,
nukeliame nuo viryklės, atvėsiname, supilame į sūrio/grietinėlės kremą
ir gerai išmaišome (ne mikseriu). Kremą pilame ant sausainių pagrindo,
išlyginame ir dedame į šaldytuvą, kol kremas sustings (man po
valandos jau buvo sustingęs taip, kad galima buvo pilti želė sluoksnį).

Želė sluoksnis. Paruošiame želė kaip nurodyta ant pakelio.

Išdėliojame ant sustingusio sūrio kremo braškes ir užpilame atvėsusią
želę. Statome tortą į šaldytuvą, kol sustings.
Skanaus.
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Braškių tortas su maskarpone

Ingredientai:
Sausainių 200 g
Margarino VILNIUS kepiniams 3 v.š.
Braškinio jogurto 350 g
Cukrus 3 v.š.
Vanilinio cukraus 1 a.š.
Maskarponės sūrio 350 g
Citrinų sulčių 5 v.š.
Želatinos 30 g
Šaldytų braškių
Torto želės

Paruošimas:
Į plastikinį maišelį subertus sausainius sutrupinti kočėlu. Margariną
išlydyti ir sumaišyti su trupiniais. Masę sukrėsti į torto formą
nuimamais kraštais ir suspausti.
Sūrį ištrinti su jogurtu, sumaišyti su cukrumi, vaniliniu cukrumi, citrinų
sultimis. Išbrinkintą ir karšto vandens vonelėje ištirpintą želatiną iš
pradžių sumaišyti su 2 šaukštais kremo, paskui sukrėsti į likusį kremą
ir išsukti. Dar nesustingusį kremą supilti ant trupinių papločio ir dėti į
šaldytuvą, kad truputį sustingtų. Puošti pjaustytomis braškėmis. Ant
viršaus užpilti paruoštą pagal aprašymą torto želę. Skanaus!
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Persikų tortas su maskarpone

Ingredientai:
Sausainių „Selga“ 1 pakelis
Margarino VILNIUS kepiniams 3 v.š.
Maskarponės sūris 500 g
Persikinio jogurto „Smilga“ 500 ml
Citrinų sulčių 5 v.š.
Cukraus 3 v.š.
Vanilinio cukraus 1 a.š.
Želatinos 30 g
Persikų
Torto želės

Paruošimas:
Sausainius sutrinti į smulkius trupinius. Margariną išlydyti ir sumaišyti
su trupiniais. Masę sukrėsti į torto formą nuimamais kraštais ir
suspausti. Maskarponės sūrį išplakti su jogurtu, citrinų sultimis,
cukrumi, vaniliniu cukrumi. Išbrinkintą ir karšto vandens vonelėje
ištirpintą želatiną iš pradžių sumaišyti su 2 šaukštais kremo, paskui
sukrėsti į likusį kremą ir išsukti. Dar nesustingusį kremą supilti ant
trupinių papločio ir dėti į šaldytuvą, kad truputį sustingtų. Puošti
persiko puselėmis. Ant viršaus užpilti paruoštą pagal aprašymą torto
žele. Skanaus!
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Sūrio saldėsis su migdolais ir mėlynėmis

Ingredientai:
Ingredientai papločiui:
Avižinių sausainių 150 g
Margarino VILNIUS kepiniams 50 g
Migdolų drožlių 50 g
Ingredientai kremui:
Maskarponės sūrio 200 g
Cukraus miltelių 100 m
Plakamos grietinėlės 300 ml
Šviežiai trintos mėlynės arba uogienės
Ingredientai papuošimui:
Skrudintų migdolų drožlių 30 g
Keleto uogų

Paruošimas:
Sausainius ir migdolų drožles sutrinti ir sumaišyti su tirpintu margarinu.
Masę prispausti prie apvalios išardomos skardos, išklotos kepimo
popieriumi, dugno. Kol ruošiamas kremas, skardą laikyti šaldytuve.
Kambario temperatūros sūrį išsukti su cukraus milteliais ir atsargiai
įmaišyti plakamąją grietinėlę. Taip pat sudėti trintas mėlynes arba
uogienę ir tik šiek tiek pamaišyti. Sūrio masę sudėti ant torto papločio
ir dvi valandas arba per naktį laikyti šaltai. Prieš patiekiant tortą
perkelti ant padėkliuko. Papuošti migdolų drožlėmis ir uogomis.
Skanaus!
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Tortas su obuoliniu kremu

Ingredientai:
Ingredientai biskvitui:
Margarino VILNIUS kepiniams, 200 g
Cukraus 200 g
Vanilinio cukraus 1 a.š.
Kiaušinių 4 vnt.
Krakmolo 100 g
Miltų 100 g
Kepimo miltelių 1 a.š.
Ingredientai įdarui:
Obuolių 750 g
Cukraus 50 g
Riebios grietinėlės 250 ml
Malto cinamono 0,5 a.š.
Citrinos sulčių 1 vnt.

Paruošimas:
Minkštą kambario temperatūros margariną išplakti su cukrumi iki
purumo (apie 5 min.). Po vieną įmaišyti kiaušinius, po kiekvieno gerai
išmaišant (~ 1 min.). Suberti miltus, sumaišytus su krakmolu ir kepimo
milteliais, ir atsargiai išmaišyti. Ant kepimo popieriaus lakštų nusipiešti
penkis 22 cm skersmens apskritimus. Ant kiekvieno apskritimo
paskleisti lygiu sluoksniu 1/5 tešlos. Kepti iki 200° C įkaitintoje
orkaitėje apie 9 - 10 min. Nuo ataušusių lakštų nuimti kepimo popierių.
Obuolius nulupti, supjaustyti į skilteles. Skilteles sudėti į puodą, užpilti
trupučiu vandens, suberti cukrų ir virti, kol obuoliai suminkštės.
Blenderiu sutrinti į tyrę. Tyrę atsargiai pakaitinti, nuolat maišant, kol
masė labai sutirštės (išgaruos vanduo). Ataušinti. Grietinėlę išplakti ir
įmaišyti į obuolių tyrę. Kremą pagardinti cinamonu ir, jei obuoliai
nebuvo pakankamai gardūs, įpilti vienos citrinos sultis. Biskvitus
pertepti obuoliniu kremu ir sudėti vieną ant kito. Tortą lengvai paslėgti
ir kelias valandas pašaldyti. Puošti pagal fantaziją: galima tiesiog
aplyginti kraštus, viršų pabarstyti cukraus pudra, galima puošti
pabarstukais, tarkuotu šokoladu ar marcipanų mase. Šiuo atveju
puošta Dr.Oerkes Regal-Ice balta mase, taip pat ir gėlytės, lapukai iš jo
formuoti. Skanaus!
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Braškinis Mascarponės tortas su jogurtu

Ingredientai:
Ingredientai pagrindui:
Selgos sausainių 200 g
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
Kondensuoto pieno 3 v.š.
Ingredientai braškių sluoksniui:
trintų braškių su cukrumi 250 g
braškinių pasukų jogurto 250 g
kondensuoto pieno
citrinos sulčių
Ingredientai Mascarponės sluoksniui :
Mascarponės 250 g
18 % riebumo grietinėlės 250 g
Vanilės
Kondensuoto pieno pagal skon
želatinos 2,5 v.š.

Paruošimas:
Pamerkiame želatiną, pilame tris kart daugiau vandens ,nei naudojate
želatinos. Sausainius susmulkiname, margariną ištirpiname ir pilame
ant sausainių masės, dedame kondensuotą pieną ir išmaišome. Į
tortinę dedame sausainių masę ir spausdami išlyginame. Naudojau 24
cm. tortinę. Dedame į šaldytuvą sustingti. Braškių masę išmaišome su
jogurtu, dedame kondensuotą pieną, citrinos sultis ir silpna srovele
pilame ant garų vonelės ištirpintą želatiną. Paruoštą masę pilame ant
sustingusio pagrindo ir dedame į šaldytuvą. Laukiame kol braškių
sluoksnis sustings ir ruošiame Mascarponės sluoksnį. Mascarponę
ištriname, pilame grietinėlę ,dedame vanilę ir kondensuoto pieno pagal
skonį. Silpna srovele, maišydami pilame ištirpintą želatiną .Paruoštą
Mascarponės, grietinėlės sluoksnį pilame ant sustingusio braškių
kremo. Dedame į šaldytuvą ,geriausiai per naktį. Viršų puošiame
braškėmis. Skanaus !!!
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Lengvas, gaivus tortas

Ingredientai:
Uogų (braškių, aviečių, gervuogių arba kokių turite)
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
maskarponės sūrio 300 g
želės 1 g
kondensuoto pieno 100 g
jogurto 200 g
avižinių sausainių 300 g
vandens 100 g
varškės 180 g
želatinos 30 g

Paruošimas:
Sausainius susmulkinti ir sumaišyti su lydytu margarinu. Kepimo formą
iškloti sausainių mase, suspausti ir dėti kepti į 180 C orkaitę 10-15 min.
Jogurtą, maskarponės sūrį , varškę (sutrintą), kondensuotą pieną viską
išplakti iki vientisos masės. Ištirpinti želatiną vandenyje ir plona
srovele įmaišyti į paruoštą masę. Užpilti ant paruošto sausainių pado
(atvėsinto) ir dėti į šaldytuvą 2-3 val. Išėmus papuošti braškėmis ir
apšlakstyti želė (iš anksto paruošti kaip parašyta ant pakelio), kad
priliptų braškės ir vėl statyti į šaldytuvą 2-3 val.
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Tortas ''Braškinis bučinys''

Ingredientai:
Ingredientai biskvitui
Kiaušinių 6 vnt.
Cukraus 6 v.š.
Miltų 6 v.š.
Ingredientai braškių želei
Braškių 500 g
Cukraus 4 v.š.
Želatinos 15 g
Ingredientai kremui
Pieno 400 ml
Vanilinio cukraus 1 a.š.
Kiaušinių tryniai 2 vnt.
Miltų 1 v.š.
Krakmolo 1 v.š.
Cukraus pudros 100 g
Margarino VILNIUS kepiniams 250 g

Paruošimas:
Biskvitams baltymus išplakti iki standumo palaipsniui beriant cukrų.
Nenustojant plakti po vieną įmaišyti trynius. Įmaišyti persijotus miltus. Į
2/3 tešlos įmaišyti aguonas.
Biskvitą kepti 24 cm skersmens formoje, iki 175º C įkaitintoje orkaitėje
15 - 20 minučių. Ataušinti.
Želatiną užpilti nedideliu kiekiu šalto vandens ir išbrinkinti. Braškes su
cukrumi sutrinti blenderiu. Pusę braškių tyrės pakaitinti ir joje ištirpinti
išbrinkusią želatiną. Sumaišyti su likusia tyre.
Torto formos dugną iškloti plėvele ir uždėti formos kraštus. Supilti pusę
braškių tyrės ir pusvalandį pašaldyti. Nuimti formos kraštus ir išimti
želė kartu su plėvele. Laikyti šaltai. Tą patį dar kartą padaryti su likusia
braškių tyre. Gausis du braškių želė sluoksniai.
Kremui pieną užvirti. Trynius išplakti su cukraus pudra ir vaniliniu
cukrumi. Įmaišyti miltus ir krakmolą. Nuolat maišant plona srovele
supilti karštą pieną. Kremą supilti atgal į puodą ir kaitinti nuolat
maišant, kol sutirštės. Perpilti į kitą indą ir ataušinti vis pamaišant.
Margariną išplakti iki purumo ir po šaukštą įmaišyti į ataušusį kremą.
Vieną biskvito blyną aptepti kremu, dėti braškių želė sluoksnį, užtepti
kremo, dėti kitą biskvitą, aptepti kremu, dėti antrąjį braškių želė
sluoksnį, aptepti kremu, dėti biskvitą. Visą tortą aptepti likusiu kremu
ir gerai atšaldyti. Puošiame braškėmis.



Desertai Tortai

Braškinė improvizacija

Ingredientai:
Varškės 500 g
SELGA sausainių 180 g
Braškių (įdarui, viršutiniam sluoksniui, papuošimui)
Grietinėlės 35% 1 vnt.
Grietinėlės standiklio 1 vnt.
Margarino VILNIUS kepiniams 125 g
Braškių skonio želė 1 vnt.
Vanilinio cukraus
Cukraus (pagal sko
Želatinos 4 v.š.

Paruošimas:
Sutriname sausainius, sumaišome su margarinu VILNIUS kepiniams ir
sukrečiame į pasiruoštą formą. Prispaudžiame. Ir dedame į šaldytuvą.
Varškę pertriname su cukrumi ir vaniliniu cukrumi, ir sumaišome su
pasiruošta braškių skonio žele (ją ruošiame 250 ml, ne 0,5 l) bei
įmaišome želatinos (ją užpilame šaltu vandeniu, kad apsemtų,
išbrinkusią pakaitiname karšto vandens vonelėje, kol ištirpsta), bei
pjaustytomis per pusę braškėmis. Įmaišome išplaktą grietinėlę (su
standikliu). Dalį grietinėlės paliekame papuošimui.
Ant sausainių sluoksnio ratu dėliojam per pusę perpjautas braškes.
Paruoštą masę supilame ant sausainių sluoksnio ir dedame į šaldytuvą.
Imame braškes, pertriname su cukrumi, įmaišome želatinos ir užpilame
ant varškės masės. Tuomet pagal fantaziją puošiame per pusę
perpjautomis braškėmis ir grietinėle.

Braškių ir cukraus naudokite pagal skonį. Formą patarčiau iškloti
kepimo popieriumi arba sviestiniu popieriumi, kad nuėmus formos
šonus, kad tortas nesusigadintų.
Skanaus!
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Gaivus tortas su braškėmis

Ingredientai:
Ingredientai pagrindui:
Trapių sausainių 400 g
Margarino VILNIUS kepiniams 200 g
Ingredientai kremui:
Kondensuoto pieno (su cukrumi) 1 vnt.
Grietinėlės 400 g
Kiaušinių trynių 2 vnt.
Varškės 300 g
Želatinos 3 v.š.

Paruošimas:
Sausainius sutrupinti ir sumaišyti su margarinu. Torto formą su
išimamu dugnu iškloti kepimo popieriumi. Ant jo supili paruoštus
sausainius, suploti, kad būtų tvirtas pagrindas. Braškes perpjauti išilgai
ir braškių puselėmis iškloti tortinės sieneles (braškių vidinę pusę dėti
prie tortinės sienelės).

Paruošiame varškės kremą: suplakame grietinėlę, į ją įmaišome
kondensuotą pieną, trynius, pertrintą varškę ir nedideliame vandens
kiekyje išbrinkintą bei ištirpintą želatiną.
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Varškės tortas su juodaisiais serbentais

Ingredientai:
Ingredientai biskvitui:
Margarino VILNIUS kepiniams 15 g
Kiaušinio 1 vnt.
Miltų 35
Cukraus 45 g
Vanilinio cukraus 1 a.š.
Kepimo miltelių 0,5 a.š.
Ingredientai varškės kremui:
Varškės 400 g
35 % grietinėlės 200 g
Cukraus 50 g
Želatinos 15 g
Ingredientai juodųjų serbentų užpilui:
Juodųjų serbentų 200 g
Cukraus 60-100 g
Želatinos 10 g
Vandens 2 v.š.

Paruošimas:
Biskvitas:
Kiaušinius su cukrumi ir vaniliniu plakame, kol masė padvigubės.
Plakdami pilame išlydytą margariną VILNIUS kepiniams. Tuomet po
truputį beriame persijotus miltus su kepimo milteliais ir lėtai plakame,
kol masė taps vientisa. Į formą nuimamais kraštais tiesiame kepimo
popierių. Pilame tešlą ir kepame 180 C orkaitėje apie 15-20 min.
(tikriname biskvitą mediniu pagaliuku - kai tešla nebelimpa, biskvitas
iškepęs). Atvėsiname, nuimame kepimo popierių. 

Varškės kremas:
Želatiną užpilame 45 ml. šalto vandens ir pastatome išbrinkti (apie 20
min.). Grietinėlę su cukrumi išplakame iki standumo. Varškę dedame į
dubenį ir pertriname. Išmaišome iki vientisos masės, atsargiai dedame
grietinėlę ir maišome, kol gausime vientisą, lygų kremą. Želatiną
ištirpiname ant nedidelės ugnies, atvėsiname ir išmaišome su kremu.
Dedame į formą biskvitą ir užpilame ant jo varškės kremą. Statome į
šaldytuvą, kol sustings (stingsta pakankamai greitai).

Juodųjų serbentų užpilas:
Želatiną užpilame 30 ml. vandens ir paliekame išbrinkti. Serbentus
beriame į puodą, pilame 2 v.š. vandens. Jei naudojate šaldytus, prieš
tai atšaldykite ir su visomis sultimis pilkite į puodą. Beriame cukrų ir
paverdame ant nedidelės ugnies, kol serbentai suminkštės. Cukraus
pilti pagal skonį. Į karštą serbentų sirupą pilame želatiną, išmaišome.
Atvėsiname (!) ir užpilame ant jau sustingusio varškės kremo.
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Stingdome šaldytuve (geriausia per naktį).
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Varškės tortas su braškėmis

Ingredientai:
Ingredientai pagrindui:
„Selgos“ sausainių 400 g
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
kepintų trupintų žemės riešutų 50 g
Ingredientai varškės masei:
varškės 400 g
cukraus 150 g
Vanilinio cukraus
kiaušinių 3 vnt.
grietinės 100 g

Paruošimas:
Sausainius sutrupinti, sumaišyti su riešutais, užpilti ištirpintą margariną,
viską sumaišyti ir iškloti skardos dugną bei šonus viską stipriai
suspaudžiant.

Varškės masei pagaminti tiesiog viską sudedu i blenderį ir išplaku iki
vientisos mases.

Gautą varškės kremą užpilu ant sausainiu pagrindo ir kepu įkaitintoje
180 - 200 laipsniu orkaitėje apie 40min (kepimo laikas gali priklausyti
nuo orkaites). Iškepęs viršus gražiai paruduoja. Palieku atvesti
atidarytoje orkaitėje. Kai pilnai atvesta dedu į šaldytuvą ir palieku
bręsti iki kitos dienos. Sekančią dieną puošiu uogomis ar vaisiais, šiuo
atveju buvo braškes, kurių sunaudojau apie 300 g. Apliejau tirpintu
juodu šokoladu.
Tortas labai skanus, neriebus ir lengvas. Labai skanu, kuomet į
sausainius įsimaišo riešutai.
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Bonjour su uogytem

Ingredientai:
Karamelinių „Selga“ sausainių 1 pakelio
Margarino Vilnius kepiniams 120 g
Cukraus 70 g
Ingredientai kremui:
Kiaušinių 5 vnt.
Cukraus 90 g
Kremo "Creme bonjour" be priedu 2 indeliai
Miltu 30 g
Miltinio cukraus pabarstymui
Puošimui uogų pagal skoni (kas kam patinka)
Želės cukraus aplieti viršų

Paruošimas:
Sausainius sutrupinam, sumaišom su margarinu ir cukrumi. Dedam i
skarda kaip pagrindą.
Trynius atskiriam nuo baltymu. Trynius išplakam su miltais, suriu,o
kitame inde baltymus su cukrumi. Viską sudedam i viena indą,
atsargiai išmaišome. Pilam į paruoštą skardą. Kepam 180 temp. apie 1
val. Atvėsusį išimam iš formos, puošiam uogytėm ir užpilam specialia
želė tortu puošimui
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Varškės tortas su avietėmis ir mėlynėmis

Ingredientai:
Ingredientai pagrindui:
„Selgos“ sausainių 400 g
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
kepintų trupintų žemės riešutų 50 g
Ingredientai varškės masei :
Varškės 400 g
Cukraus 150 g
Vanilinio cukraus
Kiaušinių 3 vnt.
Grietinės 100 g
Ingredientai papuošimui :
Aviečių 250 g
Mėlynių 400 g
Želatinos 10 g
(želatiną užpilti 100 ml karšto vandens)

Paruošimas:
Pagrindas - sausainius sutrupinti, sumaišyti su riešutais, užpilti
ištirpintą margariną, viską sumaišyti ir iškloti skardos dugną bei šonus
viską stipriai suspaudžiant.

Varškės masė - tiesiog viską sudėti i blenderį ir išplakti iki vientisos
mases.

Gautą varškės kremą užpilti ant sausainių pagrindo ir kepti įkaitintoje
180 - 200 laipsnių orkaitėje apie 40min (kepimo laikas gali priklausyti
nuo orkaitės). Kai iškepęs viršus gražiai paruduos, palikti atvėsti
atidarytoje orkaitėje. Kai pilnai atvės, dėti į šaldytuvą ir palikti bręsti iki
kitos dienos. Sekančią dieną puošti uogomis ar vaisiais (šiuo atveju
buvo avietės ir mėlynės). Uogas apšlakstyti atvėsusia ir pradėjusia
stingti želatina. Taip pat galima puošti ir tirpintu juodu ar baltu
šokoladu.
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Greitas maskarponės sūrio tortas

Ingredientai:
Ingredientai pagrindui:
Sausainių "Selga" 360 g
Margarino VILNIUS kepiniams 140 g
Ingredientai kremui:
Maskarponės sūrio 500 g
Natūralaus skonio jogurto 200 ml
Grietinėlės 400 ml
Želatinos 25 g
Vanilinio cukraus 1 pakelis
Cukraus pudros 170 g
Vienos citrinos sulčių
Aviečių arba kitų šviežių uogų

Paruošimas:
Labai lengvai ir greitai pagaminamas tortas.
Labai smulkiai sutrupiname sausainius, supilame į juos tirpintą
margariną. Aš panaudojau formą 24 cm. Padengiame jos dugną
sausainių mase ir dedame į šaldytuvą (galima padaryti ir aukštesnius
kraštelius - taip gražiau).

Želatiną užpilame 100 ml vandens ir paliekame išbrinkti. Atskirame
dubenyje sumaišome jogurtą, maskarponės sūrį, cukraus pudrą,
citrinos sultis ir vanilinį cukrų. Išbrinkusią želatiną ištirpiname ir, nuolat
maišydami, plona srovele supilame į kremą. Suplakame grietinėlę ir
įmaišome į kremą.

Kremą pilame ant atšaldyto sausaininio pagrindo. Gausiai puošiame
uogomis. Sekantį kartą ir į patį kremą taip įmaišysiu šiek uogų - labai
skanu ir vasariškai gaivu! Tortas greitai stingsta, taigi po trejeto
valandėlių galite drąsiai ragauti ir vaišinti savo svečius! Skanaus!
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Braškinis varškės tortas

Ingredientai:
Ingredientai biskvitui:
Kiaušinių 2 vnt.
Miltų 50 g
Cukraus 50 g
Margarino VILNIUS kepiniams 20 g
Kepimo miltelių 0,5 a.š.
Druskos 1 žiupsnelis
Juodojo šokolado 50 g
Ingredientai varškės kremui:
Kreminės varškės 500 g
Plakamosios grietinėlės 250 g
Baltojo šokolado 100 g
Želatinos 2 v.š.
Vandens 60 ml
Cukraus pudros 2 v.š.
Ingredientai želė sluoksniui:
Vandens 400 ml
Braškių skonio želės 40 g
Ingredientai braškių užpilui:
Braškių tyrės 400 ml
Želatinos 2-3 v.š.
Vandens 60 ml

Paruošimas:
Paruošti žėlę kaip nurodyta ant pakuotes, tik pilti mažiau vandens.
Palikti šaldytuve. Kiaušinius išplakti su cukrumi iki purios masės. Įpilti
garų vonelėje ištirpintą margariną su šokoladu. Tuomet po truputį berti
persijotus miltus su druska bei kepimo milteliais ir lėtai plakti, kol masė
taps vientisa. Torto formą, nuimamais kraštais, iškloti kepimo
popieriumi ir pilti į ją tešlą. Kepti 150 laipsnių karštumo orkaitėje apie
15 min. Atvėsinti ir nuimti kepimo popierių. Želatiną, skirtą varškės
kremui, užpilti 80 ml vandens ir pastatyti išbrinkti (apie 20 min.).
Varškę sumaišyti su cukraus pudra. Šokoladą smulkiai sutarkuoti, ar
ištirpinti garų vonelėje ir ataušusį įmaišyti į varškės masę. Grietinėlę
išplakti iki standumo ir atsargiai įmaišyti į varškės masę. Įmaišyti iki
vientisos masės. Želatiną ištirpinti ant nedidelės ugnies, atvėsinti ir
išmaišyti su kremu. Paruošto kremo 1/3 dalį pilti ant biskvito, po to dėti
paruoštos želė drebučius, po to likusius 2/3 varškės ir statyti į
šaldytuvą, kol masė stings, paruošti braškių užpilą. Želatiną, skirtą
užpilui, užpilti 60 ml vandens ir palikti išbrinkti. Želatiną ištirpinti ant
nedidelės ugnies ir pilti ją braškių tyrę, išmaišyti. Užpilto ant jau
sustingusios varškės kremo. Palikti šaldytuve sustingti. Skanaus!
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Šokoladinis tortas

Ingredientai:
Šokoladinių sausainių 400 g
Sviesto 150 g
Margarino Vilnius kepiniams 100 g
Juodojo šokolado 100 g
Kavos espresso, kambario temperatūros 50 ml
Rudojo cukraus 190 g
Kiaušinių 6 vnt
Romo 1v. š
Rudojo cukraus 150 g
Kakavos 3 v. š
Krakmolo 3 v.š
Kiaušinių trynių 4 vnt
Pieno 0,5 l
Sviesto 3 v.š
Vanilės esencijos
Juodojo šokolado 90 g
Citrinos sulčių 2 v. š

Paruošimas:
TORTO PAGRINDAS. Panaudojau trintuvu smulkiai sutrupintus
šokoladinius sausainius. Supyliau į juos tirpintą margariną Vilnius
kepiniams ir sumaišiau. Kepimo formą 26 cm. Įklojau į ją kepimo
popierių, paskleidžiau sausainių masę ir suformavau pyrago dugną ir
kraštelius.
ŠOKOLADINIS ĮDARAS.Orkaitė 185 °C. Sviestą ir šokoladą ištirpinau
vandens garų vonelėje.
Atvėsinau espresso kavą, į ją įpyliau romo. Šešis kiaušinius padalinau į
trynius ir baltymus. Trynius su cukrumi išplakiau ir į juos supyliau kavą
su romu. Atskirame inde kiaušinių baltymus išplakiau iki standumo.
Atsargiai supyliau į juos ištirpintą šokoladą su margarinu. Abi kiaušinių
mases sujungiau į vieną ir supyliau į torto pagrindą. Kepiau apie 40
min.
ŠOKOLADINIS PUDINGAS. Viename puodelyje ištirpinau margariną ir
šokoladą. Į kitą sudėjau cukrų, kakavos miltelius ir krakmolą, ir gerai
išmaišiau, pastačiau ant ne karštos ugnies ir įmaišiau 4 trynius. Labai
intensyviai plakant šluotele 1 - 2 min., nesustojant lėtai pilti pieną.
Maždaug po 40 sek. masė sutirštės. Skoniui pagerinti įlašinau šiek tiek
citrinos. Šokoladinis pudingas paruoštas. Prieš tepant jį ant torto,
būtina 3 val. palaikyti jį šaldytuve.
Kai pagrindinės torto dalys gerai atvėso, o pudingas sustingo,
užtepkite jį ant torto. Sluoksnis turi būti storas. Po to tortą laikykite
šaldytuve Papuoškite tortą savo nuožiūra. Plakta grietinėlė prie šio
torto ypač skanu!
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Šokoladinis tortas su vyšniomis

Ingredientai:
juodojo šokolado 113 g
nesaldintos kakavos 24 g
labai karšto vandens 100 ml
labai minkšto margarino VILNIUS kepiniams 169 g
kiaušiniai 4
kiaušinių tryniai 2
cukraus 200 g
šaukštelio vanilės 1
natūralaus jogurto 123 g
pieno 100 ml
miltų 225 g
šaukštelių kepimo miltelių 2
plaktos grietinėlės 200 ml
juodųjų vyšnių uogienės 300 g
riebios grietinėlės 500 ml
juodojo šokolado 300 g
Maistinių dažų
Cukrinės masės papuošimų

Paruošimas:
Biskvito gaminimas:

Kiaušinius ir kiaušinių trynius išplakti, kai jie prisipildys šiek tiek oro, po
truputi supilti cukrų. Plakti apie 5 minutes, kol masė pasidarys šviesi ir
puri. Vidutiniame dubenyje sumaišyti miltus ir kepimo miltelius.
Nedideliame dubenyje sumaišyti jogurtą ir pieną. Kitame inde
sumaišyti kakavą ir karštą vandenį, gerai išmaišyti. Į kakavą sudėti
ištirpintą šokoladą. Tuomet sudėti labai minkštą margariną ir vanilę,
viską išmaišyti. Šokolado ir kakavos mišinį sudėti į kiaušinių masę ir
viską gerai išplakti. Į masę sudėti 1/3 miltų mišinio, išmaišyti. Tuomet
sudėti ½ pieno mišinio, išmaišyti. Tuomet vėl 1/3 miltų, tada likusį
pieną ir galiausiai likusius miltus. Gautą tešlą padalinti į tris dalis ir
kepti 180 laipsnių orkaitėje 20-30 min.

Torto gaminimas:
Biskvito lakštų šonus truputi apipjauti. Imti vieną biskvito lakštą,
aptepti beveik visa grietinėle. Ant viršaus uždėti antrą biskvito lakštą,
palei kraštą iš konditerinio maišelio išspausti grietinėlės žiedą, kad
vyšnių įdaras laikytųsi viduje. Į vidų sudėti vyšnių uogienę. Ant viršaus
uždėti trečią biskvito lakštą. Torto šonus išlyginti. Iš nupjautų nuo
biskvito trupinių suformuoti kelmo šonus, juos sulipinti grietinėle. Tortą
dėti pusvalandžiui į šaldytuvą.
Per tą laiką pasigaminti šokoladinį glajų. Šokoladą susmulkinti ir sudėti
į indą. 300ml grietinėlės supilti į puodą ir kaitinti ant vidutinės ugnies.
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Kai grietinėlė pradės virti, ją supilkite ant šokolado. Viską maišykite
šaukštu, kol šokoladas visiškai ištirps ir masė taps vientisa bei ims
žvilgėti. Leiskite glajui truputi atvėsti, bet nepamirškite vis pamaišyti,
kad nesusiformuotų plutelė.
Tortą išimti iš šaldytuvo ir dėti ant paaukštintų grotelių, po jomis
padėti kepimo skartą, kad perteklinis glajus turėtų kur nutekėti.
Tuomet ant torto supilti glajų, stengtis, kad neliktų nepadengtų kraštų.
Tuomet tortą perkelti į lėkštę. Likusią grietinėlę išplakti. 1/3 nudažyti
šviesiai rudai, o likusią žaliai. Rudą grietinėlę dėti ant torto viršaus,
išlyginti. Su dantų krapštuku nupiešti spiralę. Žalią grietinėlę dėti į
konditerinį maišelį su žolės antgaliu. Aplink kelmą išspausti žolę, sudėti
cukrinius papuošimus. Torto šonus vertikaliai perbraukti šakute.
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Plikytų pyragėlių tortas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 75 g
Jogurtinės grietinės 10% 900 g
Rududu kremo 1 skardinė(s)
Cukraus 1 valg. šaukšt.
Želatinos 5 arbat. šaukštel.
Želė 1 pakelis
Pieno 350 ml
Rudojo cukraus 120 g
Miltų 170 g
Kiaušinių didelių 3 vnt.

Paruošimas:
Sausainių gaminimo eiga: Pieną, vandenį, druską, cukrų ir margariną
sudėkite į puodą storu dugnu, užvirkite ir maišykite, kol margarinas
ištirps. Suberkite miltus ir kaitinkite maišant, kol susidarys tešlos
rutulys, kuris atšoks nuo puodo sienelių. Į tešlą po vieną įmaišykite
kiaušinius, kol tešla pasidarys lygi ir vientisa. Ant kepimo popieriumi
išklotos skardos konditeriniu maišeliu išspauskite sausainius ir kepkite
iki 180°C įkaitintoje orkaiteje 30–35 minutes. Torto gaminimo eiga:
Želatiną užpilkite šaltu vandeniu ir palikite išbrinkti. Imkite sausainius,
įpjaukite per vidurį ir įdėkite Rududu kremo. Išklokite torto formą
įdarytais sausainiais. Želatiną statykite į puodą su vandenių ir
kaitinkite kol ji ištirps. Ištirpintą želatiną pilkite į jogurtinę grietinę,
dėkite cukraus pagal skonį. Viską išmaišykite ir pusę dalies pilkite ant
sausainių. Tada dėkite antrą sluoksnį sausainių ir supilkite likusią dalį.
Dėkite į šaldytuvą, ir laukite kol sustings. Tada pasiruoškite želė
paviršiui puošti. Ant susitingusio paviršiaus puoškite persikų
griežinėliais ir užpilkite želė. Dėkite į šaldytuvą galutinai sustingti. P.S
Forma turi būti sandari, kad kremas neišbėgtų pro šonus.
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Plikytų pyragaičių ,,Tortukas''

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Vandens 1 stikl.
Miltų 1 stikl.
Kiaušinių 4 vnt.
Grietinėlės 200 g
Cukraus pudros 3 valg. šaukšt.
Šokolado 100 g
Citrinos rūgšties ½ arbat. šaukštel.
Želatinos tirpintos 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Iš nurodytų produktų paruoškite plikytą tešlą ir iškepkite sausainius.
Dubenyje sumaišykite grietinėlę, cukraus pudrą, citrinos rūgštį - viską
gerai išplakite elektriniu plakikliu, supilkite želatiną, dar truputį
pamaišykite. Šioje masėje apvoliokite plikytus sausainius ir dėkite
vieną ant kito. Dėkite kitą plikytų sausainių sluoksnį, tik jų kreme
nevoliokite - tiesiog ant jų užpilkite likusį kremą ir palaistykite šokoladu.
Tortą laikykite šaldytuve, kol sustings.
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Tinginių Napoleonas

Ingredientai:
Druskos 0.5 arbat. šaukštel.
Vandens 125 ml
Margarinas VILNIUS kepiniams 180 g
Kondensuoto pieno 100 g
Miltų 250 g
Sviesto 100 g
Vaisių/uogų pagal skonį

Paruošimas:
Į dubenį persijokite miltus, suberkite druską. Padarykite duobutę ir į ją
supilkite vandenį bei atvėsusį ištirpintą margariną Vilnius. Išminkykite
tešlą, suformuokite rutulį ir jo viršuje peiliu įpjaukite kryžių. Likusią
margarino dalį dėkite tarp dviejų kepimo popieriaus lakštų ir išmuškite
iki 1 cm storio. Padėkite į šaldytuvą. Imkite tešlą ir po nedaug
atverskite įpjautus kraštus, iškočiokite. Išimkite sviestą iš šaldytuvo,
dėkite ant tešlos, užlenkdami jos kraštus paslėpkite jį. Apverskite tešlą
ir iškočiokite 7-8 mm storio stačiakampį. Sulenkite tešlą į 3 dalis ir
padėkite pusvalandžiui į šaldytuvą. Išimkite atvėsusią tešlą, vėl
iškočiokite 7-8 mm stačiakampį ir lenkite į 3 dalis. Dėkite į šaldytuvą.
Taip pakartokite dar porą kartų. Paruoštą tešlą plonai iškočiokite ir
supjaustykite į 1 cm pločio juosteles. Jas iškepkite 260 laipsnių
įkaitintoje orkaitėje. Pasiruoškite torto kremą: kambario temperatūros
sviestą išplakite kartu su kondensuotu pienu iki vientisos masės.
Rinkite tortą: ant maistinės plėvelės dėkite šaukštą kremo, ant jo
išdėliokite trečdalį iškeptų juostelių, tepkite serbentų uogienę, ant jo
vėl dėkite kremą. Taip kartokite, kol sudėsite visas sluoksniuotas
juosteles, paskutinis sluoksnis turėtų būti sviestinio kremo. Viską
susukite į ritinį ir jį gražiai suformuokite. Padėkite porai parų į
šaldytuvą. Tortą puoškite trupiniais likusiais nuo keptų juostelių, kremu,
vaisiais. Skanaus!



Desertai Tortai

Apelsininė & Šokoladinė Tarta

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 113 g
miltai 195 g
cukrus 50 g
kiaušinis 1 vnt.
kakava 2 valg. šaukšt.
apelsinai 5 vnt.
grietinėlė 200 ml
kiaušiniai 4 vnt.
cukrus 85 g
juodas šokoladas 85 g
grietinėlė 100 ml
skysto medaus 2 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Pagaminti tešlai, jums reikės dubenyje sumaišyti visus sausus
ingridentus: miltus, cukrų, kakavą, druską. Sudėti gabaliukais
susmulkintą margariną ir pirštais trinti margariną su sausais produktais,
kol gausis trupininė masė. Tuomet įmuškite kiaušinį, minkykite tešlą,
kol neliks sausų ingredientų, iš tešlos suformuokite diską, įvyniokite į
plėvelę. Dėkite į šaldytuvą bent 30 minučių. Iškočiokite tešlą į
apskritimą (5 cm didesnį nei tartos forma). Šiam receptui reikia 23 cm
tartos formos. Išklokite formą tešla, subadykite šakute tešlos pagrindą.
Vėl dėkite į šaldytuvą bent 30 minučių atvėsti. Išklokite tartos formą
kepimo popieriumi, supilkite kepimui skirtus akmenukus (aš naudojau
paprastus ryžius). Įkaitinkite orkaitę iki 200ºC ir kepkite tartą 15
minučių, arba kol tešlos kraštai sutvirtės. Išimkite kepimo popierių su
kepimo akmenukais (ar ryžiais), dar kepkite 10-15 minučių, kol tešla
atrodys visiškai sausa. Palikite atvėsti. Apelsininiam įdarui, išspauskite
250 ml apelsinų sulčių, pilkite sultis ir grietinėlę į nedidelį puodelį,
užvirkite. Neužmiškite nuolat pamaišyti. Dubenyje išsukite kiaušinius ir
cukrų, į kaiušinių masę po truputį supilkite karštą kremą. Išvalykite
puodelį, kuriame virė sultys, supilkite kremą ir vėl dėkite ant viryklės,
virkite nuolat maišydami apie 5 minutes ant vidutinės ugnies, kol
pradės garuoti, o įkišus šaukštą į kremą, jis padegs jo 'nugarėlę'.
Įmaišykite apelsinų žievelę, supilkite kremą į tešlos krepšelį.
Atvėsinkite ir dėkite į šaldytuvą bent 4 valandom, o geriausiai per naktį.
Šokoladiniam glajui, ištirpdykite šokoladą, grietinėlę ir medų, kol masė
taps vienalytė. Apliekite tartą šokoladine mase ir vėl dėkite į šaldytuvą,
kol sustings. Likusį šiltą šokoladinį glajų galite tiekti prie tartos.
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Tortas "Napoleonas" su citrininiu kondensuoto
pieno kremu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 340 g
Miltai 460 g
Kiaušinis 1 vnt.
Grietinė 50 g
Šaltas vanduo 40 ml
Sviestas (kremui) 340 g
Saldus kondensuotas pienas (kremui) 250 g
Cukraus pudra (kremui) 70 g
Razinos 2 sauja

Paruošimas:
22 cm. skersmens tortas Lakštams: 340 gr. margarino „VILNIUS
kepiniams 460 gr. miltų 50 gr. grietinės 1 kiaušinis 40 ml. šalto
vandens žiupsnelis druskos Kremas: 340 gr. minkšto sviesto 250 gr.
sutirštinto saldinto kondensuoto pieno 70 gr. cukraus pudros 1 citrinos
sulčių 3 saujos razinų Lakštai. Į didelį dubenį suberiame miltus,
dedame gabaliukais supjaustytą šaltą margariną, kiaušinį, grietinę ir
druską. Kapojame viską mentele kepimui, kol margarinas sukapojamas
į mažus gabaliukus. (galima visa tai dėti ant stalo ir kapoti peiliu, bet
dubenyje paprasčiau ir virtuvė nebūna miltuota). Supilame vandenį ir
toliau minkome rankomis, kol užminkome vienalytę tešlą. Padaliname
ją į 7 dalis, ir pastatome į šaldytuvą 1-2 val. (aš laikiau tik valandą, bet
kuo labiau atšaldysite tešlą, tuo bus geriau). Tuomet iškočiojame iš
kiekvieno gabaliuko šiek tiek didesnius nei 22 cm. lakštus, dedame 22
cm. torto formos dugną, apipjauname lakštą ir visą subadome šakute,
kad kepdamas stipriai nepakiltų. Iš likusių tešlos nuopjovų iškočiojame
lakštą, kurį susmulkinsime trupiniams papuošimui. Kepame 220° C
orkaitėje apie 7 min., kol gražiai parusta (laiką žiūrėkite pagal savo
orkaitės kaitrumą). Iškeptus atvėsiname. Kremas. Visi produktai turi
būti kambario temperatūros (!). Sviestą plakame mikseriu, kol tampa
purus ir jo tūris padidėja. Plakdami per kelis kartus suberiame pudrą.
Sumažiname plakimo greitį ir per kelis kartus plakdami supilame
kondensuotą pieną. Supilame citrinos sultis, trumpai paplakame, kad
sultys susimaišytų su kremu. Atsidedame maždaug penktadalį kremo
torto aptepimui. Į kremą suberiame vandenyje išmirkytas razinas.
Surinkimas. Ant lakšto dedame 2-3 šaukštus kremo (paskirstykite taip,
kad užtektų visiems sluoksniams), paskirstome ant viso biskvito.
Sutepame visus lakštus. Torto viršaus netepame kremu. Uždedame ant
viršaus lėkštę arba torto formos dugną, ir paslegiame kuo nors
sunkesniu. Palaikome šaldytuve 3-4 val. (arba kol gerai sustingsta).
Apipjaustome sustingusio torto kraštus, kad būtų lygūs. Aptepame
pasiliktu kremu ir apibarstome susmulkinto paskutinio lakšto trupiniais.
P.S. Skaniausias Napoleonas, kokį kada nors esu valgius. Ir, pasirodo,
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viskas padaroma daug paprasčiau, nei maniau :) Tortas skanesnis bent
parą pastovėjęs. Prieš valgant rekomenduoju palaikyti kambario
temperatūroje, kad šiek tiek suminkštėtų, nes būna pakankamai kietas.
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Meduolinis tortas su varške

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
tryniai 4 vnt.
grietinės 4 valg. šaukšt.
medaus 400 g
cukraus 100 g
miltų 400 g
sodos 1 arbat. šaukštel.
prieskonių meduoliams 2 valg. šaukšt.
varškės 2 pakeliai
pieno 0.5 stikl.
želatinos 4 valg. šaukšt.
cukraus 1 stikl.

Paruošimas:
Medus kelis kartus pakaitinimas dubenėlyje,kad patamsėtų.Tryniai
ištrinami su cukrumi ir į juos supilimas atvėsintas
medus,prieskoniai,grietinėje išmaišyta soda,miltai.Tešla supilama
įtorto formą ir kepama 30min 200 temp Varškė kremui pertrinama per
sietelį.Supilimas pienas,suberiamas cukrus,įdedama tarkuotos apelsino
žievelės,išbrinkusi ir ištirpinta želatina.Želatina brinkinama sultyse,o
jeigu jų nėra-vandenyje. Atvėsęs meduolis perpjaunamas i 3
dalis,sutepamas vos pradėjusia stingti varškės mase ir laikomas
šaltai,kol kremas sustings. Apliejamas šokoladu apibarstom kokosų
drožlėm.
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Napoleonas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 400 g
Miltai 800 g
Cukrus 250 g
Kiaušiniai 1 vnt.
Grietinės 4 valg. šaukšt.
Sviestas 500 g
Miltai 120 g
Cukrus 300 g
Kiaušinio tryniai 2 vnt.
Pienas 1 stikl.
Vanilinis cukrus su tikra vanile 1 valg. šaukšt.
Kokoso drožlių 2 pakeliai

Paruošimas:
Miltus sumaišyti su cukrumi ir druska, berti viską ant švaraus stalviršio,
sudėti šaltą ir kubeliais supjaustytą margariną. Su dideliu peiliu viską
kapoti kol margarinas susimaišys su miltais. Padaryti duobutę ir į ją
sudėti grietinę bei kiaušinius. Maišyti miltus semiant iš kraštų į
krūvelės vidurį. Viską suminkyti į vientisą tešlos gabalą. Padalinti tešlą
į 8 gabalus, įvynioti juos į maistinę plėvelę ir padėti šaldytuve maždaug
1 val. Išėmus iš šaldytuvo ant kepimo popieriaus iškočioti vienodus
apskritimus (apie 22 cm. skersmens), subadyti šakute ir kepti kol
pagels 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje. Kremui išlydyti sviestą, suberti
miltus. Truputį pakaitinti. Kitame puode užvirinti pieną su cukrumi.
Gautą skysti pamažu ir nuolat intensyviai maišant šluotele supilti į
miltų ir sviesto masę. Pakaitinti kol ims tirštėti. Nukėlus nuo ugnies
leisti atvėsti. Po vieną įmaišyti trynius ir vanilinį cukrų. Gerai viską
išplakti su šluotele. Torto papločius (vieną pasilikti trupiniams) sutepti
su paruoštu ir atvėsusiu kremu lengvai paspaudžiant. Sutepus dėti į
šaldytuvą pastovėti per naktį. Galiausiai apipjaustyti torto šonus, kad
gražiai susilygintų, aptepti likusiu kremu ir aplipinti trupiniais, kuriuos
gauname sutrupinus paskutinį paplotį. Viršų papuošti kokoso drožlėmis.
Leisti tortui dar pastovėti šaldytuve kelias valandas.
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Medutis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 180 g
miltai 500 g
medus 3 valg. šaukšt.
kiaušiniai 1 vnt.
cukraus pudra 2 valg. šaukšt.
druska 0.5 arbat. šaukštel.
soda 1 valg. šaukšt.
meduolių prieskoniai 2 arbat. šaukštel.
grietinė 30 % riebumo 250 g
cukrus 150 g
vanilinis cukrus 1 pak.

Paruošimas:
Ant silpnos ugnies ištirpinti sviestą su medumi. Sudėti nugesintą sodą
(ant šaukštelio sodos užpilti truputį acto kad soda suputotų). Į dubenį
įmušti kiaušinį ir supilti pravėsusią tirpdyto margarino-medaus masę.
Ten pat supilti persijotus miltus su prieskoniais ir žiupsneliu druskos.
Užminkytą tešlą padalinti į 6 vienodas dalis ir palikti valandai šaldytuve.
Po valandos tešlos gabaliukus iškočioti maždaug iki 3 mm storio torto
formos paplotėliais. Kepti iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje kol
paruduos (apie 7 min). Kremui gerai išplakti grietinę ir grietinėlę su
cukrumi, vaniliniu cukrumi, pabaigoje supilti citrinos sultis. Suteptą
tortą palikti kelioms valandoms šaldytuve.
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Kavos tortas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
kiaušiniai 4 vnt.
cukrus 1 stikl.
kakava 2 valg. šaukšt.
krakmolas 75 g
kvietiniai miltai 2 g
kepimo milteliai su kaupu 2 arbat. šaukštel.
vanilinio pudingo 1 pakelis
pieno 500 ml
kakavos 2 valg. šaukšt.
cukraus 1 stikl.
kavos 1 stikl.

Paruošimas:
Miltus, krakmolą, kepimo miltelius ir kakavą sumaišome. Atskiriam
baltymus nuo trynių. Baltymus išplakam iki labai standžių putų, kad
apvertus dubenį neiškristų. Įmaišom 1/3 cukraus. Likusį cukrų plakam
su tryniais, kol masė padvigubėja. Baltymų masę sumaišome su trynių
mase. Suberiam miltų mišinį ir viską išmaišome. Kepimo formą
išklojame kepimo popieriumi, įpilam 1/3 tešlos, išlyginam ir kepam
apie 10 min. 180 laipsnių orkaitėje. Išimame, dedame popieriumi į
viršų. Kad popierius geriau nusiimtų, jį padrėkinkite. Taip pat iškepame
dar 2 lakštus. Pudingo miltelius išmaišykite pusėje stiklinės pieno.
Likusį pieną užvirinkite, suberkite cukrų, įpilkite kavą bei pieną su
pudingo milteliais. Pavirinkite maišydami, kad nesusidarytų gumuliukų.
Nukaiskite ir maišydami ataušinkit. Margariną išsukit iki purumo ir
nesustodami sukti po šaukštą sudėkit pudingą. Kremą pašaldykit 1 val.
Jei reikia, kava aplaistykite torto biskvito papločius ir tada pertepkit
atšalusiu kremu. Torto viršų bei šonus taip pat aptepkite kremu.
Šaldykite dvi valandas.
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Rafaelo tortas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Kiaušiniai 5 vnt.
Cukrus 125 g
Miltai 125 g
Citrina 1 vnt.
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Druska 1 truputis
Kondensuotas pienas 1 ind.
Sviestas 180 g
Grietinėlė 450 g
Grietinėlės standiklio 2 pakelis
Kokoso drožlės 50 g

Paruošimas:
Atskirkite kiaušinių baltymus nuo trunių. Į baltymus išspauskite citrinos
sulčių, suberkite pusę kiekio cukraus. Paplakite. Kiaušinių trynius
plakite su likusiu cukrumi ir citrinos žievele apie 8 min. Tada šiek tiek
baltymų masės sumaišykite su tryniais, įsijokite miltus, sumaišytus su
kepimo milteliais, įmaišykite likusius baltymus. Tešlą labai atsargiai
krėskite į margarinu pateptą kepimo formą. Dėkite kepti į iki 180°C
įkaitintą orkaitę ir kepkite apie 35 min. Jokiu būdu nevarstykite durelių!
Grietinėlę šiek tiek paplakti, supilti grietinėlės standiklį ir išplakti iki
standumo. Padėti į šaldytuvą. Kambario temperatūros sviestą išsukti
su kondensuotu pienu (šiuos produktus geriausia per naktį palaikyti
toje pačioje kambario temperatūros vietoje). Supilti kokoso drožles,
gerai išmaišyti. Paruoštą masę pusvalandžiui padėti į šaldytuvą. Po
pusvalandžio sviestinį kremą sudėti į grietinėlę ir šias mases išplakti iki
vientisos konsistencijos. Biskvitus pertepkite paruoštu kremu.
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"Raffaello" tortas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 20 g
Miltai 125 g
Cukrus 125 g
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Kiaušiniai 5 vnt.
Druska 1 žiups.
Citrina 1 vnt.
Kondensuotas pienas 385 g
Sviestas 180 g
Plakamoji grietinėlė 450 g
Grietinėlės standiklis 2 pakeliai
Kokosų drožlių 50 g
Migdolai 3 saujos

Paruošimas:
Kiaušinių trynius atskiriame nuo baltymų. Į baltymus supilame
išspaustas citrinų sultis, žiupsnelį druskos, šiek tiek paplakame.
Supilame pusę cukraus kiekio ir viską išplakame iki standžių putų.
Kiaušinių trynius sumaišome su likusiu cukrumi, žiupsneliu druskos.
Įtarkuojame citrinos žievelės. Plakame apie 8min, kol cukrus visiškai
ištirps, o masė šiek tiek pasipūs. Sumaišome šiek tiek baltymų masės
su tryniais. Įsijojame miltus sumaišytus su kepimo milteliais.
Išmaišome ir sudedame likusius baltymus. Margarinu ištepame formą
ir atsargiai krečiame tešlą. Dedame kepti į 180 C įkaitintą orkaitę,
kepame apie 35 min. Jokiu būdu nevarstome durelių. Atvėsiname ir
supjaustome į keturias dalis. Turime keturis plonus torto biskvitus.
Grietinėlę šiek tiek paplakame, supilame grietinėlės standiklį ir
išplakame iki standumo. Padedame į šaldytuvą. Kambario
temperatūros sviestą išsukame su kondensuotu pienu (šiuos produktus
geriausia per naktį palaikyti toje pačioje kambario temperatūros
vietoje). Supilame kokoso drožles, gerai išmaišome. Paruoštą masę
pusvalandžiui padedame į šaldytuvą. Po pusvalandžio sviestinį kremą
sudedame į grietinėlę ir šias mases išplakame iki vientisos
konsistencijos. Supilame skaldytus migdolus. Pirmąjį biskvitą
sulaistome citrinų sirupu (citrinų sultys, cukrus, vanduo), dedame 1/4
kremo, tolygiai paskleidžiame. Dedame antrąjį biskvitą, šiek tiek
paspaudžiame, sulaistome citrinų sirupu, sudedame antrąjį ketvirtadalį
kremo. Kartojame taip tol, kol sulaistome ir kremu padengiame
paskutinį biskvitą. Torto paviršių išlyginti, papuošti kokosų drožlėmis,
migdolais ir padėti į šaldytuvą bent porai valandų.
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Tortas su mascarpone

Ingredientai:
Margarinas Vilnius (patepti formą) 20 g
Miltai 125 g
Kiaušiniai 5 rutuliukai
Cukrus 125 g
Citrina 1 rutuliukai
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Druska 1 truputis
Grietinėlė 300 ml
Mascarpone sūris 500 g
Juodųjų serbentų džemas 200 g
Cukrus (kremui) 100 g
Citrinos rūgštis 05 arbat. šaukštel.
Vaisinė arbata 200 ml

Paruošimas:
Atskirkite kiaušinio baltymus nuo trynių. Baltymus išplakite su citrinos
sultimis bei puse cukraus normos iki standžių putų. Trynius plakite su
likusiu cukrumi ir citrinos žievele kol masė kelis kart padidės. Į trynių
masę įsijokite miltus sumaišytus su kepimo milteliais, išmaišykite.
Atsargiai sudėkite baltymus ir dar kartą viską švelniai permaišykite.
Kepkite apie 40 min 180 laipsnių orkaitėje. Pasiruoškite mascarponės
kremą: grietinėle išplakite su cukrumi ir citrinos rugštimi, sudėkite į
indą su mascarpone ir sumaišykite. Atvėsusį biskvitą sulaistykite
vaisine arbata, užtepkite sluoksnį juodųjų serbentų džemo ir uždėkite
mascarponės masę, Dėkite į šaldytuvą kelioms valandoms. Puoškite
kaip tik leidžia fantazija :) Skanaus!
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Tortas "Persikas"

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 20 g
cukrus 125 g
miltai 125 g
kiaušiniai 5 vnt.
kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
cirtinos sultys 2 valg. šaukšt.
druska 1 žiups.
kremui: greitinėlė 600 g
cukrus 150 g
vanilinis cukrus 1 pak.
konservuoti persikai 800 g

Paruošimas:
Nuo trynių atskirtus kiaušinių baltymus plakti su citrinos sultimis,
žiupsneliu druskos ir puse cukraus kiekio iki standžių putų. Likusį cukrų
išplakti su kiaušinių tryniais ir žiupsneliu cukraus iki masė padidės
dvigubai, o cukrus visiškai ištirps. Į trynių masę įmaišyti porą šauktų
baltymų masės ir supilti persijotus miltus su kepimo milteliais. Viską
gerai išmaišius, sudėti likusius baltymus ir atsargiai dar kartą viską
išmaišyti. Margarinu ištepti kepimo formą ir atsargiai supilti tešlą. Kepti
iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje 30-35 min. Atvėsusį perpjauti į
lygias dalis ir tepti kremu: išplakti grietinėlę su cukrumi, vaniliniu
cukrumi. Ant kremo dėti smulkiai supjaustytus konservuotus persikus.
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Tortas "Kivi"

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 20 g
miltai 125 g
cukrus 125 g
druska 1 žiups.
kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
kiaušiniai 5 vnt.
citrinos sulys 0.5 vnt.
kremui: grietinėlė 400 g
varškė 200 g
cukrus 150 g
vanilinis cukrus 1 pak.
kivi 500 g

Paruošimas:
Nuo trynių atskirtus kiaušinių baltymus plakti su citrinos sultimis,
žiupsneliu druskos ir puse cukraus kiekio iki standžių putų. Likusį cukrų
išplakti su kiaušinių tryniais ir žiupsneliu cukraus iki masė padidės
dvigubai, o cukrus visiškai ištirps. Į trynių masę įmaišyti porą šauktų
baltymų masės ir supilti persijotus miltus su kepimo milteliais. Viską
gerai išmaišius, sudėti likusius baltymus ir atsargiai dar kartą viską
išmaišyti. Margarinu ištepti kepimo formą ir atsargiai supilti tešlą. Kepti
iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje 30-35 min. Atvėsusį perpjauti į
lygias dalis ir tepti kremu: išplakti grietinėlę su cukrumi, vaniliniu
cukrumi, į masę įmaišyti pertrintą varškę. Ant kremo dėti smulkiai
supjaustytus kivi vaisius.
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Tortas

Ingredientai:
Margarinas Vilnius (formai patepti) 20 g
Miltai 250 g
Kiaušiniai 10 rutuliukai
Citrina 2 rutuliukai
Kepimo milteliai 2 arbat. šaukštel.
Druska 1 žiups.
Sviestas 200 g
Kakava 2 valg. šaukšt.
Grietinė 1 ind.
Cukrus 200 g
Citrina (kremui) 1 rutuliukai
Želatina 2 arbat. šaukštel.
Konservuoti persikai 05 skardinė(s)
Bananai 2 pund.

Paruošimas:
Atskirkite kiaušinio baltymus nuo trynių. Baltymus išplakite su citrinos
sultimis bei puse cukraus normos iki standžių putų. Trynius plakite su
likusiu cukrumi ir citrinos žievele kol masė kelis kart padidės. Į trynių
masę įsijokite miltus sumaišytus su kepimo milteliais, išmaišykite.
Atsargiai sudėkite baltymus ir dar kartą viską švelniai permaišykite.
Kepkite apie 40 min 180 laipsnių orkaitėje. Taip iškepkite du biskvitus.
Atvėsusius perpjaukite į dvi dalis. Pasiruoškite kakavinį kremą:
kambario temperatūros sviestą išplakite su konensuotu pienu,
įmaišykite 2 šaukštus kakavos. Grietininis kremas: Išplakite grietinę su
cukrumi bei citrinos žievele, lėta srovėle įpilkite ištirpintą želatiną,
permaišykite. Rinkite tortą: biskvitą sulaistykite arbata, dekite kakavinį
kremą, sudėkite bananus. Vėl dėkite biskvitą, sulaistykite, tepkite
grietininį kremą, sudėliokite persikus. Vėl biskvita, sulaistyti, tepti
kakavinį kremą, dėti bananus. Viršutinį biskvitą sulaistyti, užtepti
grietininį kremą ir puošti. Skanaus!
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"Rafaelo"

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 20 g
Miltų 125 g
Cukrus 125 g
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Citrina 1 vnt.
Druskos 1 žiups.
Kiaušiniai 5 vnt.
Kondensuoto pieno 1 ind.
Sviesto minkšto 200 g
Grietinėlės 450 ml
Kokoso drožlių + papuošimui 50 g
Braškių 1 ind.

Paruošimas:
1. Atskirkite kiaušinio baltymus nuo trynių. 2. Baltymus išplakite su
citrinos sultimis bei puse cukraus normos iki standžių putų. 3. Trynius
plakite su likusiu cukrumi ir citrinos žievele kol masė kelis kart padidės.
4. Į trynių masę įsijokite miltus sumaišytus su kepimo milteliais,
išmaišykite. 5. Atsargiai sudėkite baltymus ir dar kartą viską švelniai
permaišykite. 6. Kepkite apie 40 min 180 laipsnių orkaitėje. (tortui
reikia 2 biskvitų, iš čia nurodytų produktų užtenką tik 1 biskvitui.)
Kremas. 1. grietinėlę išplakite, tik neperplakite, nes gausite sviestą.
Išplaktą grietinėlę padėkite į šaldytuvą. 2. Kondensuotą pieną išplakite
su sviestu iki purumo, kol masė pašviesės. Supilkite kokosų drožles,
permaišykite ir kremą padėkite į šaldytuvą. 3. Kai abu kremai atvės,
išimkite iš šaldytuvo ir sujunkite abu kremus. 4. Torto sulaistymui
vandenyje ištirpinkite cukrų, įspauskite citrinos sultis. Kai visi produktai
paruošti belieka surinkti tortą. Į tortinę su atseamu šonu dėkite biskvitą,
sulaistykite, dėti kremo sluoksnį. Uždenkite kitu biskvitu, šiek tiek
paspauskite, sulaistykite ir vėl užtepkite kremu, uždėkite dar viena
biskvitą, sulaistykite ir užtepkite kremu. Šiek tiek kremo pasilikite torto
šonų aptepimui. Suteptą tortą dėkite keliom valandom į šaldytuvą, po
to išimkite iš tortinės, aptepkite torto šonus kremu ir dekoruokite. Aš
visą tortą apibarsčiau kokosų drožlėmis ir braškėm.
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Gaivus tortas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 20 g
miltai 125 g
cukrus 125 g
kiaušiniai 5 vnt.
kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
druska 0.5 arbat. šaukštel.
citrinos sultys 0.5 vnt.
kremui: grietinėlė 300 g
jogurtas 250 g
želatina 20 g
maskarponė 300 g
cukrus 150 g
vanilinis cukrus 1 pak.
konservuoti persikai 850 g

Paruošimas:
Nuo trynių atskirtus kiaušinių baltymus plakti su citrinos sultimis,
žiupsneliu druskos ir puse cukraus kiekio iki standžių putų. Likusį cukrų
išplakti su kiaušinių tryniais ir žiupsneliu cukraus iki masė padidės
dvigubai, o cukrus visiškai ištirps. Į trynių masę įmaišyti porą šauktų
baltymų masės ir supilti persijotus miltus su kepimo milteliais. Viską
gerai išmaišius, sudėti likusius baltymus ir atsargiai dar kartą viską
išmaišyti. Margarinu ištepti kepimo formą ir atsargiai supilti tešlą. Kepti
iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje 30-35 min. Atvėsusį perpjauti į
lygias dalis ir sutepti kremu. Kremui želatiną išbrinkinti 0,5 stiklinės
grietinėlės ir pašildyti, kad visai ištirptų. Ištrinti varškę su cukrumi ir
vaniliniu cukrumi ir sumaišyti su jogurtu. Grietinėlę išplakti iki vidutinio
standumo ir sumaišyti su varškės-jogurto mase. Įpjaustyti persikų.
Suteptą tortą palikti keletui valandų šaldytuve kad sustingtų.
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Šokoladinis tortas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
miltai 175 g
cukrus 275 g
pienas 50 ml
kakava 50 g
kiaušiniai 3 vnt.
verdančio vandens 6 valg. šaukšt.
kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
grietinėlė 150 ml
šokoladas 150 g
abrikosų džemas 3 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Įkaitinkite orkaitę iki 180ºC. Riebalais ištepkite dvi 20 cm gilias
apvalias kepimo formas išklotas kepimo popieriumi. Persijotą kakavą
sumaišykite su verdančiu vandeniu. Suberkite visus likusius produktus
ir plakite, kol masė taps vienalytė ir tiršta. Aš plakiau su pastatomu
mikseriu. Padalinkite tešlą į dvi lygias dalis ir paskirstykite tarp kepimo
formų, išlyginkite paviršių. Kepkite orkaitėje 25-30 minučių arba kol
labai iškils, o įsmeigus metalinį iešmelį į biskvito centrą, jis liks švarus.
Iškepusius biskvitus palikite kelioms minutėms kepimo formose,
tuomet perkelkite ant grotelių atvėsti. Glajui/įdarui paruošti,
pašildykite abrikosų džemą ir juo aptepkite vieno biskvito pagrindą, o
kito biskvito viršų. Šokoladą ir grietinėlę ištirpinkite dubenyje,
pastatytame virš verdančio vandens puodo. Šokolado mišinį
atvėsinkite, kol sutirštės tiek, kad bus galima lengvai paskleisti ant
torto. (daugmaž grietinės tirštumo). Apliekite ant abrikosu džemu
išteptų biskvitų. Dėkite vieną biskvitą ant kito ir mentele sulyginkite
torto viršų.
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Šokoladinis braškių tortas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 20 g
Miltai 50 g
Kiaušiniai 2 vnt.
Cukrus 50 g
Kepimo milteliai 0.5 arbat. šaukštel.
Druska 1 žiups.
Juodasis šokoladas 50 g
Varškės kremui: kreminė varškė 500 g
Plakamoji grietinėlė 250 ml
Baltasis šokoladas 100 g
Želatinos milteliai 2 valg. šaukšt.
Vanduo 80 ml
Cukraus pudra 2 valg. šaukšt.
Žele sluoksniui: Vanduo 400 ml
Braškių skonio želė 40 g
Braškių užpilui: Trintos braškės 400 ml
Cukrus 5 valg. šaukšt.
Želatina 1.5 valg. šaukšt.
Vanduo 60 ml

Paruošimas:
Paruošiame želė kaip nurodyta ant pakuotės, tik pilame mažiau
vandens. Paliekame šaldytuve. Kiaušinius išplakame su cukrumi ir
vanilinu cukrumi. Garų vonalėje ištirpiname šokoladą. Įpilame jį į
ištirpintą margariną, išmaišome. Tuomet po truputį beriame persijotus
miltus su druska bei kepimo milteliais ir lėtai plakame, kol masė taps
vientisa. Torto formą (geriausia su nuimamais kraštais) išklojame
kepimo popieriumi ir pilame į ją tešlą. Kepame iki 150ºC įkaitintoje
orkaitėje pie 15 min. Atvėsiname (galima nuimti kepimo popierių).
Želatiną, skirtą varškės kremui, užpilame 80 ml vandens ir pastatome
išbrinkti (apie 20 min.). Varškę sumaišome su cukraus pudra. Šokoladą
smulkiai sutarkuojame, ar ištirpiname garų vonelėje, ataušusį įmaiįome
į varškės masę. Grietinėlę išplakame iki standumo ir atsargiai
įmaišome į varškės masę. Išmaišome iki vientisos masės. Želatiną
ištirpiname ant nedidelės ugnies, atvėsiname ir išmaišome su kremu.
Paruošto kremo 1/3 dalį pilame ant biskvito, po to dedame paruoštos
želė drebučius (per tą laiką kol paruošiame padą ir varškės kremą želė
nespėja iki galo sutvirtėti, bet ir nereikia, tai ji tolygiau pasiskirsto), po
to likusią 2/3 dalį varškės ir statome į šaldytuvą, kol sustings ir
paruošime braškių užpilą. Želatiną, skirtą užpilui, užpilame 60 ml
vandens ir paliekame išbrinkti. Želatiną ištirpiname ant nedidelės
ugnies ir pilame ją braškių tyrę, išmaišome. Užpilame ant jau
sustingusio varškės kremo. Paliekame šaldytuve (geriausia per naktį).
Skanaus!
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Tortas su žele gabaliukais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 20 g
miltai 125 g
cukrus 125 g
druska 1 žiups.
kiaušiniai 5 vnt.
kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
citrinos sultys 3 valg. šaukšt.
kremui: grietinėlė 600 g
želė 2 pak.
cukrus 150 g
vanilinis cukrus 1 pak.

Paruošimas:
Nuo trynių atskirtus kiaušinių baltymus plakti su citrinos sultimis,
žiupsneliu druskos ir puse cukraus kiekio iki standžių putų. Likusį cukrų
išplakti su kiaušinių tryniais ir žiupsneliu cukraus iki masė padidės
dvigubai, o cukrus visiškai ištirps. Į trynių masę įmaišyti porą šauktų
baltymų masės ir supilti persijotus miltus su kepimo milteliais. Viską
gerai išmaišius, sudėti likusius baltymus ir atsargiai dar kartą viską
išmaišyti. Margarinu ištepti kepimo formą ir atsargiai supilti tešlą. Kepti
iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje 30-35 min. Atvėsusį perpjauti į
lygias dalis ir sutepti kremu. Kremui pagal instrukciją ant pakelio
paruošti 2 skirtingų skonių želės. Kai želė sustings, ją supjaustyti
nedideliais gabalėliais. Grietinėlę išplakti swu cukrumi ir vaniliniu
cukrumi iki standumo. Į masę sudėti želės gabaliukus ir viską
išmaišyti.. Suteptą tortą palikti keletui valandų šaldytuve kad sustingtų.
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Tortas su karameliniu kremu.

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 20 g
Miltų 125 g
Cukrus 125 g
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Druskos 1 žiups.
Kiaušiniai 5 vnt.
Citrina 1 vnt.
Maskarponės 500 g
Grietinėlės 200 g
Ru du du kremo 250 g

Paruošimas:
1. Atskirkite kiaušinio baltymus nuo trynių. 2. Baltymus išplakite su
citrinos sultimis bei puse cukraus normos iki standžių putų. 3. Trynius
plakite su likusiu cukrumi ir citrinos žievele kol masė kelis kart padidės.
4. Į trynių masę įsijokite miltus sumaišytus su kepimo milteliais,
išmaišykite. 5. Atsargiai sudėkite baltymus ir dar kartą viską švelniai
permaišykite. 6. Kepkite apie 40 min 180 laipsnių orkaitėje. Iškepusį ir
atvėsusį biskvitą padalinti į tris dalis. Kremui maskarponę išmaišyti ir
per kelis kartus įmaišyti ru du du kremą. Grietinėlę išplakti iki
standumo ir atsargiai įmaišyti į kremą. Biskvitus sulaistyti paruoštu
sirupu. Sudėti pusę kremo ir išlyginti. Dėti antrą biskvitą, supilti likusį
kremą. Uždėti trečią biskvitą. Aptepti visą tortą kremu. Ir tortą dėti per
naktį į šaldytuvą.
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Tortukas - greitukas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
kiausiniai 5 vnt.
cukrus 125 g
miltai 125 g
citrina 1 vnt.
kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
grietine 1 l
cukrus kremui 6 valg. šaukšt.
zelatina 3 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Biskvito kepimas - Kiaušinio trynius atskirkite nuo baltymu. Supilkite i
baltymus išspaustas citrinos sultis, šiek tiek paplakite, po truputi
suberkite puse cukraus kiekio ir išplakite iki standžiu putu. Kiaušiniu
trynius su likusiu cukrumi, žiupsneliu druskos ir nutarkuotomis citrinu
žievelemis plakite apie 8 minutes, iki cukrus visiškai ištirps, o mase
kelis kartus padides. Tada šiek tiek baltymu mases sumaišykite su
tryniais, po šaukšta isijokite miltus, kepimo miltelius, imaišykite
likusius baltymus. Isijokite miltus, kepimo miltelius ir imaišykite
likusius baltymus. Tešla labai atsargiai kreskite i margarinu patepta
kepimo forma. Dekite kepti i iki 180°C ikaitinta orkaite ir kepkite apie
35 min. Jokiu budu nevarstykite dureliu! Pertepimas - Grietinę išsukti
su cukrumi ir supilti tirpintą želatiną. Surinkimas - Biskvitą (atšalusį)
supjaustyti lakštais, lengvai pamirkyti arbatoje ar kas jums labiau
patinka, dėti į formą, pilti kremą, duoti šiek tiek sustingti, dėti
pamirkytą kitą biskvito lakštą, vėl kremą ir taip, kol sudėsit visą tortą.
Atšaldyti. Kremu aptepti torto išorę, puošti kaip jums patinka. Šis buvo
puoštas šokolado drožlėmis ir šokoladine rože :)
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Gaivus braškinis "tortas"

Ingredientai:
Margarinas Vilnius (formai patepti) 20 g
Miltai 125 g
Kiaušiniai 5 rutuliukai
Citrina 1 rutuliukai
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Druska 1 truputis
Grietinė 800 g
Cukrus 200 g
Citrinos rūgštis 05 arbat. šaukštel.
Braškės 1 kg
Aguonos 100 g
Želatina 30 g

Paruošimas:
Atskirkite kiaušinio baltymus nuo trynių. Baltymus išplakite su citrinos
sultimis bei puse cukraus normos iki standžių putų. Trynius plakite su
likusiu cukrumi ir citrinos žievele kol masė kelis kart padidės. Į trynių
masę įsijokite miltus sumaišytus su kepimo milteliais, išmaišykite.
Atsargiai sudėkite baltymus ir dar kartą viską švelniai permaišykite.
Kepkite apie 25 min 180 laipsnių orkaitėje. Atvėsusį biskvitą
perpjaukite pusiau. Sulaistykite arbata. Pasiruoškite pertepimą
išplakite grietinę su cukrumi, citrinos rūgštimi. Silpna srovele supilkite
ištirpintą želatiną. Sudėkite susmulkintas braškes ir aguonas, viską
permaišykite ir sutepkite tortą! Geriausia palikti per naktį šaldytuve.
Skanaus!
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Tortas "Rafaelo"

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 20 g
Miltai 230 g
Cukrus 230 g
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Kiaušiniai 5 vnt.
Druska 1 žiups.
Sveistas 180 g
Vanilinis cukrus 1 arbat. šaukštel.
Aliejus 65 g
Kondensuotas pienas 385 g
Grietinėlė 450 g
Grietininėlės standiklis 2 vnt.
Kokoso drožlės 50 g
Vanduo 200 ml

Paruošimas:
Pirmiausia reikėtų kambario temperatūros sviestą išsukti su
kondensuotu pienu ir gautą masę per naktį palikti pastovėti kambario
temperatūros vietoje. Kiaušinių trynius atskiriame nuo baltymų. Į
baltymus įberiame druskos ir šiek tiek paplakame. Po truputį įberiame
pusę cukraus ir išplakame iki standžių putų. Į kiaušinių trynius
suberiame likusį cukrų ir vanilinį cukrų, truputį druskos bei išplakame.
Plakame 8 min., kol cukrus ištirps ir masė padidės kelis kartus. Į
išplaktus trynius įpilame šiek tiek baltymų masės. Plakant, silpna
srovele supilti aliejų, dar šiek tiek paplakti. Įsijojame miltus sumaišytus
su kepimo milteliais. Išmaišome ir sudedame likuskius baltymus.
Margarinu ištepame kepimo skardą ir atsargiai krečiame tešlą. Kepame
180 laipsnių temperatūroje ir kepame apie 35 min. Atvėsinti ir
perpjauti į keturias dalis – turėsime keturis plonus torto biskvitus. Kol
kepa biskvitas, reikėtų pasigaminti masę kremui. Grietinėlę šiek tiek
paplakti ir supilti grietinėlės standiklį. Išplakti iki standumo. Padėti
pusvalandžiui į šaldytuvą. Praėjus pusei valandos paimame grietinėlę
supilame į ją per naktį paliktą sviesto ir kondensuoto pieno masę,
sudedame kokoso drožles, gerai išmaišome. Kremas baigtas gaminti :)
Biskvitų sulaistymui pasiruošiame didesnę stiklinę, pilame į ją 200 ml
vandens, įspaudžiame citrinų sultis, sudedame 2 arbat. šaukštelius
cukraus. Viską išmaišome. Torto surinkimas: 1. Pasiruošti torto lėkštę.
2. Dėti pirmąjį biskvitą, jį sulaistyti citrinų sirupu. 3. Ant pirmojo
biskvito tolygiai paskleisti 1/4 paruošto kremo. 4. Dėti antrąjį biskvitą,
šiek tiek paspausti, sulaistyti citrinų sirupu, sudėti antrąjį ketvirtadalį
kremo. Kartoti taip tol, kol sulaistysime ir kremu padengsime paskutinį
biskvitą. 5. Torto paviršių išlyginti ir dėti į šaldytuvą bent kelioms
valandoms. 6. Papuošti: tortą apibarstyti kokoso drožlėmis, išdėlioti
gėlytes. 7. Skanaus!
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Maskarponės sūrio tortas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Selga sausainiu tinka ir kakaviniai 270 g
Želatinos 5 valg. šaukšt.
Vandens 10 valg. šaukšt.
Maskarponės 500 g
Riebios grietinėlės 450 g
Cukraus 150 g
Citrinos žievelė 1 pagal skonį
Citrinos sultys 0,5 pagal skonį

Paruošimas:
Gaminimas : Pagrindui sausainius susmulkinti virtuviniu kombainu ,
margarina ištirpinti, atvėsinti ir supilti į sausainių trupinius, viska
išmaišyti ir formuoti pagrindą. Kepti 180 laipsnių 10min. Palikti atvėsti.
Kremas: Želatina užpilti vandeniu ir palikti. Maskarponę,
grietinėlę,cukrų,citrinos žievele ir sultis išplakti iki vientisos masės ,
supilti želatina išmaišyti. Kremą sudėti ant pagrindo dėti į šaldytuvą
nakčiai. Puošti galima įvairiai .

Recepto istorija:
Šis tortukas labai skanus ir greitas , galima įvairiais būdais patiekti
papuošiant pagal savo norus .
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Medaus tortukas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Cukrus 200 g
Miltai 2 stikl.
Grietinė 1 valg. šaukšt.
Medus 3 valg. šaukšt.
Soda 2 arbat. šaukštel.
Citrinos sulčių 1 vnt.
Grietinė 600 g
Cukrus 6 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Medų ištirpinti (pašildyti) su sviestu. Sodą nugesinti su citrinos rūgštimi,
kiaušinius atskirti nuo baltymų. Trynius išplakti su cukrumi, o baltymus
iki standžių putų. Į kiaušinių paruošta masę sudėti miltus ir valgomą
šaukštą grietinės. Tada lengvai įmaišyti baltymus. ( Tešla turi būti
grietinės tirštumo). Skarda išsikloti sviestiniu popieriumi ir į skardą dėti
po 2-3 valgomus šaukštus masės. Kepti 180 laipsnių įkaitintoje
orkaitėje apie 5 min. (Kol gražiai pagels). Gautus blynus pertepti
grietinės, cukraus ir citrinos plakiniu. Puošti galite kaip tik fantazija
leidžia.

Recepto istorija:
Man šis kepinys lengvas ir neužimantis daug laiko ;)
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Vaisinis Annos tortas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 7 valg. šaukšt.
Cukrus 7 valg. šaukšt.
Miltai 7 valg. šaukšt.
Kiaušiniai 3-4 vnt.
Vanilinis cukrus 2 arbat. šaukštel.
Grietinėlė 1 ind.
Grietinėlės standintojas 1 pakelis
Vanilinis cukrus 1 pakelis

Paruošimas:
Margariną ištirpinti ir išplakti su cukrumi, tada sudėti kiaušinius ir vėl
plakti. Kepimo miltelius sumaišyti su miltais, dėti i tešla ir viską gerai
išplakti. Ištepti forma margarinu ir truputi pabarstyti džiuvėsėliais, kad
iškepusį būtų lengviau išimti. Orkaitę prieš kepant įkaitinkite 180-200
laipsniu. Pyragą kepkite 12-15 min. po to iškarto išimkite iš orkaitės.
Kremas: Grietinėlę išplakite su vaniliniu cukrumi (aš truputi įdedu
citrinos rūgšties, kad gaiviau būtų). Kai pyragas ataušta dedu kremą ir
papuošiu vaisiais (šaldytais ar konservuotais).

Recepto istorija:
Ypatingas tuo, kad atkeliavo iš kito miesto artimo žmogaus ir jis greitai
pagaminimas, neužima daug laiko ir visų mėgstamas.
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Vaisių tortas su šokoladu

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 20 g
kiaušinių 5 vnt
cukraus 125 g
miltų 125 g
citrinos 1 vnt
kepimo miltelių 1 a.š
druskos 1 a.š
grietinėlės plakimui 400 ml
citrinos sulčių 2 v.š
bananų 2 vnt
braškių 10 vnt
konservuotų persikų 1 ind
pieniško šokolado 2 vnt

Paruošimas:
Pagal pateiktą pamoką http://goo.gl/qc21gI iškepkite biskvitą, gautus
biskvito lakštus padalinkite į tris dalis.
Išplakite grietinėlę, įspauskite citrinos sulčių, plakite tol, kol gausis
sodriai tirštas kremas. Sluoksniuokite biskvitą: tepkite kremą, dėliokite
vaisius. Viską susluoksniavę, išlydykite dvi plyteles šokolado ir
aptepkite paviršių ir šonus. Papuoškite braškėmis ir likusiu kremu.
Dėkite į šaldytuvą porai valandų. Skanaus!
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Šventinis vaisių tortas

Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 20 g
cukraus 125 g
miltų 125 g
kepimo miltelių 1 a.š
kiaušinių 5 vnt
druskos 1 žiups
citrinos 1 vnt
plakamos grietinėlės 800 ml
Įvairių vaisių:mandarinų, vynuogių, apelsinų
Pakelio želės

Paruošimas:
Išsikepkite biskvitą pagal šį receptą http://goo.gl/qc21gI. Perpjaukite į
tris lygias dalis.
Į grietinėlę įspauskite pusės citrinos sultis, išplakite. Supjaustykite
vaisius ir pasiruoškite želė. Biskvito lakštus pertepkite grietinėle ir
sudėkite vaisius, taip tortą sluoksniuokite iki pat viršaus.Su likusia
grietinėle aptepkite šonus ir paviršių, ir papuoškite pjaustytais vaisiais.
Palikite sustingti šaldytuve porą valandų.
Skanaus!
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Tortas Raffaello

Ingredientai:
kiaušinių 5 vnt
cukraus 230 g
vanilės esencijos 1 a.š
aliejaus 65 g
miltų 230 g
kepimo miltelių 20 g
kondensuoto pieno 1 ind
margarino VILNIUS kepiniams 180 g
grietinėlės (36 proc. arba bent 35 proc. riebumo) 450 g
pakeliai grietinėlės standiklio 2 pak
kokoso drožlių 50 g
vandens 200 g
citrinų sultys 2 vnt
cukraus 2 a.š

Paruošimas:

Biskvitas:

Kiaušinius išplakti su cukrumi ir vanile, kol masė tris kartus padidės ir
pabals (apie 5 minutes). Toliau plakant, silpna srovele supilti aliejų,
minutę paplakti. Sudėti miltus, sumaišytus su kepimo milteliais, ir
lengvai išmaišyti nuo dugno link viršaus, kol masė taps gražiai vientisa.
Gautą masę supilti į 23 cm. skersmens apvalų riebalais išteptą kepimo
indą ir kepti iki 190 C temperatūros įkaitintoje orkaitėje apie 35
minutes. Atvėsinti ir perpjauti į keturias dalis - turėsime keturis plonus
torto biskvitus.

Kremas:

Grietinėlę šiek tiek paplakti, supilti grietinėlės standiklį ir išplakti iki
standumo. Padėti į šaldytuvą. Kambario temperatūros margariną
išsukti su kondensuotu pienu (šiuos produktus geriausia per naktį
palaikyti toje pačioje kambario temperatūros vietoje). Supilti kokoso
drožles, gerai išmaišyti. Paruoštą masę pusvalandžiui padėti į
šaldytuvą. Po pusvalandžio skremą sudėti į grietinėlę ir šias mases
išplakti iki vientisos konsistencijos.

Ant pirmojo biskvito tolygiai paskleisti 1/4 paruošto kremo.

Dėti antrąjį biskvitą, šiek tiek paspausti, sulaistyti citrinų sirupu, sudėti
antrąjį ketvirtadalį kremo. Kartoti taip tol, kol sulaistysime ir kremu
padengsime paskutinį biskvitą. Torto paviršių išlyginti ir dėti į
šaldytuvą bent kelioms valandoms.
Papuošti: tortą apibarstyti kokoso drožlėmis bei pasitelkti savo
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fantaziją. Skanaus! 
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Medaus tortas

Ingredientai:
medaus 330 g
cukraus 1 stikl
kiaušinių 3 vnt
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
miltų 5 stikl
kepimo miltelių 1 a.š
grietinės 1 l
cukraus pudros 6 v. š
citrinos sulčių 0,5 v. š

Paruošimas:
Kiaušinius, medų, cukrų, margariną sudedame į didesnį dubenį ir 15
minučių vis pamaišydami, kaitiname ant garų. Baigdami kaitinti
sudedame actu arba citrinos rūgšties tirpalu gesintą sodą (kepimo
miltelius). Dar pakaitiname, nukeliame nuo garų ir suberiame miltus,
greitai ir gerai išmaišome. Tešlą atšaldome.
Tada padalijame į 6 dalis, iškočiojame ir iškepame apvalius lakštus
(prieš kepimą subadyti). Iš tešlos likučių iškepame lakštą, kuris vėliau
sumalamas apibarstymui.
Pertepame kremu, pagamintu iš 1 litro grietinės, 6 šaukštais cukraus
pudros ir puse šaukšto citrinos sulčių. Aptepame šoną, viršų,
apibarstome trupiniais, papuošiame. Skanaus!



   

Skaniausių šeimos kepinių knyga

• Desertai...................................... 11 psl.
• Užkandžiai.................................. 1256 psl.
• Antrieji patiekalai....................... 1360 psl.



  

Užkandžiai............................ 1256 psl.
• Sumuštiniai.............................. 1256 psl.
• Vieno kąsnio užkandžiai........... 1277 psl.
• Kibinai...................................... 1308 psl.
• Pyragėliai su mėsa................... 1327 psl.
• Duonos..................................... 1347 psl.



Užkandžiai Sumuštiniai

Sumuštiniai vaikams

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 5 arbat. šaukštel.
Batonas 5 riek.
Obuolys 1-1,5 vnt.
Uogienė 3-4 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Ant batono užtepame margariną. Iš obuolio išpjauname sėklides,
pamirkome cukraus sirupe (tam, kad nepatamsėtų) ir supjaustome
griežinėliais. Dedame ant batono, o į viduriuką įdedame tirštos
uogienės (labai gražiai atrodo drebučiai).

Recepto istorija:
Mano močiutė sakydavo: "anksčiau maistas gardesnis būdavo: dešra,
gira, duona. Gal tik vienas margarinas dabar skanesniu tapo". Dabar
tepi ant duonos ir valgai vietoj sviesto. Sumuštinius su sviestu (vėliau
su margarinu) ir su uogiene močiutė tepdavo mums. O aš, kad būtų
sveikiau ir gardžiau, pridėjau obuoliuką.



  

Užkandžiai............................ 1256 psl.
• Sumuštiniai.............................. 1256 psl.
• Vieno kąsnio užkandžiai........... 1277 psl.
• Kibinai...................................... 1308 psl.
• Pyragėliai su mėsa................... 1327 psl.
• Duonos..................................... 1347 psl.
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Kepta duonelė su morkomis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Duona 5 riek.
Morkos 2 vnt.
Mėgstami prieskoniai 0,5 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Duoną, skaniausia juodą, pakepinti aliejuje. Kas skaičiuoja kalorijas,
galite nekepti. Morkas sutarkuoti smulkia tarka, įdėti į keptuvę
margarino VILNIUS kepiniams, jį išlydyti ir suberti morkas. Kepti
vartant, kol paskrus. Mat kepdamos margarine jos ne taip pritrauks
riebalų, kaip kepant aliejuje. Pabaigus, karštas morkytes paskaninti
česnaku, krapais arba svogūnų laiškais. Čia pagal pageidavimą ir metų
laiką. Aš dažniausiai pagardinu tik druska. Tepti ant duonos ir
smaguriauti.

Recepto istorija:
Šis receptas parastas kaip "trys kapeikos". Manau, tai puikus užkandis.
Nesunkiai paruošiamas. Vyrai mėgsta prie alaus.
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ponas sumustinis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams visas kol pagal skonį
DESRA VISAS KOL pagal skonį
DVI REKELES arbat. šaukštel.
SURIS arbat. šaukštel.

Paruošimas:
ANT VIENOS REKELES TEPTI MARGARINA. O ANT MARGARINO UZDETI
DESROS O DAR ANT DESROS SURI IR UZDETI ANTRA REKELE. IR KEPTI
3-2 MINUTES.

Recepto istorija:
SIS YRA LABAI SKANUS. TODEL IR VALGAU JI. IR JIS NENORI BUTI
NESKANUS. IR JIS YRA SKANUS.
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Kepti sumuštiniai

Ingredientai:
Bandelių 4
Svogūnų 2
Kumpio 300 g
Pomidorų 2
Margarino VILNIUS “Sūresnis” arba “Su linų sėmenimis” 2 šaukštų
Druskos
Pipirų
Kečupo
Sūrio 150 g

Paruošimas:
Bandeles perpjauti, išskobti vidų, minkštimą supjaustyti mažais
kubeliais. Margarine pakepinti svogūną, kumpį, pomidorą, apkepintą
bandelės minkštimą. Įdarą sudėti į bandeles, paskaninti pipirais,
druska, kečiupu, sojos ar kitu mėgiamu padažu, uždėti sūrio ir
paskrudinti bandeles orkaitėje, kol sūris išsilydys.

P.S. Jei mėgstate gali daryti su alyvuogėmis arba po įdaro sluoksniu
galima dėti kelis griežinėlius banano.
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Sumuštinukai su baklažanu

Ingredientai:
Baklažano 1
Duonos riekelės 10
Svogūnų 2
Majonezo
Konservuotų žirnelių papuošimui
Margarino VILNIUS Lengvumas
Baklažanų ir svogūnų apkepinimui

Paruošimas:
Susipjaustyti baklažaną riekelėmis ir pakepinti margarine VILNIUS
Lengvumas. Taip pat margarine apkepinti smulkiai pjaustytus
svogūnus. Atvėsusius baklažanus dėti ant duonos, ant baklažanų dėti
šaukštelį su kaupu kepintų svogūnų, ant svogūnų - majonezo šaukštelį,
papuošti konservuotais žirneliais.
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Sumuštinis Beždžionėlė

Ingredientai:
Dešros
Sūrio
Alyvuogės
Žirnelių
Duonos plutelės (čia geriau tiktų sūri lazdelė)
Pomidoriuko
Margarino Vilnius Lengvumas
Dviejų gvazdikėlių
Truputėlį agurko
Forminės duonos riekelės

Paruošimas:
Išsipjaustome iš dešrytės bezdžionės formas.
Dedame riekę ant jos sūrį(jei norima aptepama margarinu), viršt jo
juostelė duonos plutos.
Išdėliojame bezdžionėlę, ją apipavidaliname. Iš alyvuogės padarome
bitutę po kaklu, plaukus.
Uodegą apvyniojame aplink „šakutę" - duonos plutelę.
Na štai ir duodame ragauti mažiesiems !
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Gurmanų sumuštinukai

Ingredientai:
vištienos filė 300 g
lavašo
miltų 2 šaukštų
lapų salotų 4
avokado
mažų šviežių pomidorų 4
Margarino VILNIUS Lengvumas

Paruošimas:
Vištieną supjaustyti į gabalėlius. Sumaišyti su druska ir pipirais,
apvolioti miltuose.
Apkepti. Pomidorus supjaustyti griežinėliais. Avokadą supjaustyti
kubeliais. Lavašą pertepti margarinų ir ant jo išdėstyti salotas, vištieną,
avokadą, pomidorus. Susukti ir apkepti iš abiejų pusių.
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Gurmaniški sumuštinukai

Ingredientai:
krabų lazdelių 100 g
margarino VILNIUS Skanumas
batono arba sumuštinių duonos
pomidorų
žalumynų papuošimui

Paruošimas:
Krabų lazdeles supjaustome smulkiais kubeliais. Batono arba
sumuštinių duonos riekeles tepame margarinu VILNIUS, o tada
apibarstom smulkintom krabų lazdelėm. Sumuštinukus dedame i
lėkštę, o lėkstės viduryje sudedam pjaustytus pomidorus. Pomidorus
galima dėti ir ant sumuštinio. Papuošiam žalumynais. Skanaus :)
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Karšti sumuštiniai

Ingredientai:
Batono su sezamo sėklomis
Margarino VILNIUS Skanumas
Dešros
Fermentinio sūrio
Žalumynų

Paruošimas:
Batoną aptepame margarinu Vilnius Skanumas. Jis suteiks
sumuštiniams pikantišką, bet labai švelnų skonį. Ant viršaus dedame
dešrą ir fermentinį sūrį. Sumuštinukus dedame į įkaitintą orkaitę ir
kepame kol išsilydis suris. Apie 3-5 min. Šiuos sumuštinius labai skanu
valgyti su pomidorais arba krabų lazdelių salotomis su pomidorais.
Iškepusius sumuštinius dedame į lėkštę ir apibarstome žalumynais.
Skanaus :)
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Sumuštinukai

Ingredientai:
Baltos sumuštinių duonos
Rūkytos lašišos
Margarino VILNIUS Lengvumas
Pomidorų
Citrinos
Fermentinio sūrio
Svogūnų laiškų

Paruošimas:
Paskrudintą duoną perpjauname pusiau, tepame margarinu. Ant
viršaus dedame po citrinos ar pomidoro riekelę. Apibarstyti svogūnų
laiškais. Kol duona dar šilta skanu tiesiog patepti margarinu ir
pabarstyti fermentiniu tarkuotu sūriu.
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Didysis sumuštinis

Ingredientai:
Margarino VILNIUS Sūresnis
prancūziško batono 1
skilt. česnako
avokado 1
pomidoro 1
gūž. romėniškos salotos 1
pagal skonį provanso žolelių
Vytintos dešros

Paruošimas:
Perpjaukite prancūzišką batoną išilgai per pusę ir užtepkite margarino
VILNIUS Sūresnis bei išspausto česnako, pagardinkite Provanso
žolelėmis. Pakepkite kelias minutes iki 180°C įkaitintoje orkaitėje.
Ištraukus iš orkaitės vieną batono pusę padenkite salotos lapais, ant
viršaus dėkite avokadą.Toliau ant viršaus dėkite vytintos dešros ir
pomidoro griežinėlius. Užspauskite viską kita batono puse. Skaniausia
valgyti dviese piknikaujant ;)
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Lengvas sumuštinis

Ingredientai:
ryžių trapučių 2 vnt
Margarino VILNIUS Skanumas
lap. salotos 2
Keli griežinėliai rūkytos dešros
vyšninių pomidorų 2
šakel. baziliko 1

Paruošimas:
Margariną VILNIUS tepkite ant gardžių ryžių trapučių. Užkloję traškiais
salotų lapais uždėkite kelis griežinėlius pamėgtos rūkytos dešros.
Uždėti sultingi vyšniniai pomidorai net tik suteiks gaivumo, bet ir
puikiai derės su prieš tai išvardytais ingredientais. Na, o papuošti
galima aromatingais šviežiais baziliko lapeliais. Skanaus!
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Sumuštiniai su lašiša ir ikrais

Ingredientai:
Margarino VILNIUS Lengvumas
Batono
Rūkytos lašišos
Raudonųjų ir juodųjų ikrų
Citrinos

Paruošimas:
Iš batono su formele išspausti skrituliukus. Paskrudinti orkaitėje, kol
įgaus švelniai auksinę spalvą. Užtepti margarino VILNIUS Lengvumas,
uždėti griežinėlį lašišos, citrinos ir užberti keletą pasirinktos spalvos
ikrų.
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Sumuštinis su kumpiu

Ingredientai:
Margarino VILNIUS su sviestu
Juodos duonos
Uoginių paprikų griežinėlių
Vyšninių pomidorų
Saulenių lapų
Kumpio
Gražgrasčių
Alyvuogių

Paruošimas:
Patepkite juodos duonos riekelę margarinu Vilnius, užklokite saulenių
lapais, uždėkite griežinėliais pjaustytų pomidorų, alyvuogių, uoginių
paprikų griežinėlių bei kumpio. Paskaninkite gražgrastėmis. Skanaus!



Užkandžiai Sumuštiniai

Sumuštinis su lašiša

Ingredientai:
Margarino VILNIUS su sviestu
Juodos duonos
Rūkytos lašišos
Konservuotų agurkėlių SPILVA
Kaparėlių
Avokado
Citrinos
Raudonojo svogūnėlio
Šakelės raudonėlio

Paruošimas:
Aptepkite juodos duonos riekelę margarinu Vilnius su sviestu.
Supjaustykite griežinėliais lašišą, avokadą, agurkėlius, citriną. Sudėkite
supjaustytus ingredientus ant duonos, uždėkite kaparėlių ir papuoškite
raudonėlio šakele.Skanaus!



Užkandžiai Sumuštiniai

Sumuštinis su saliami

Ingredientai:
Margarino Vilnius su sviestu
Juodos duonos
Saulėje džiovintų pomidorų SPILVA
Saliamio
Ridikėlių
Paprikos
Gražgrasčių

Paruošimas:
Ant duonos riekelių užtepkite margarino VILNIUS su sviestu. Ant vienos
riekelės uždėkite ridikėlių, saliamio griežinėlių, užberkite susmulkintų
saulėje džiovintų pomidorų. Papuoškite paprikomis ir gražgrastėmis.
Skanaus!



Užkandžiai Sumuštiniai

Duonelė

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams arbat. šaukštel.

Paruošimas:
1kg miltu{300gr ruginiu,700gr kvietiniu,galima ir is vienos rusies
miltu)34 stiklines linu semenu,34 kvieciu selenu,34saulegrazu ar
moligu seklu,galim ir dziovintu vaisiu,34 aviziniu dribsniu,2,5
saukstelio druskos,2-3 saukstai cukraus,1litras silto vandens.......Visus
produktus sudeti i dubeni,rauga su dalimi vandens ismaisyti ir supilti i
dubeni,o po to supilti ir likusi vandeni ir viska gerai ismaisyti(isminkyti)
,apkloti ir padeti siltai 8-10 val............Pasilkti 3 saukstus teslos sau
kitam kartui,ar dar ir draugui,pries sudedant i i aliejumi sutepta .skarda
,apibarstyti sezamo seklomis,kuo daugiau tuo skaniau ir orkaiteje kepti
1val,180-200*.........SKANAUS!

Recepto istorija:
...atkeliavo sis receptas is sventos zemeles,nuo Siluvos....ir labai patiko
tiek kolegoms,tiek artimiesiems,tad kepu daznai ir pirkt jau
nebeperku,valgau tik sia namine duonele.....



Užkandžiai Sumuštiniai

Pavasarinis kąsnelis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 10 g

Paruošimas:
1. Duonos riekė supjaustoma į tris dalis. 2. užtepamas sviestas. 3.
Dedamos salotos. 4. Supjaustoma dešra. 5. Dedamas agurkas ir
vynuogės. Skanaus



Užkandžiai Sumuštiniai

Naminiai burgeriai

Ingredientai:
miltų 375 g
sausų mielių 7 g
cukraus 50 g
vanilinio cukraus 8 g
kiaušinio 1
pieno (šilto) 200 ml
aliejaus 50 g
tirpinto margarino VILNIUS kepiniams 100 g
druskos

Paruošimas:
Persijoti miltus, įberti mieles, permaišyti.
Sudėti visus ingredientus ir gerai išminkyti tešlą, ji būna minkšta,
lengvai lipdoma, tačiau nelimpanti prie rankų.
Tešlą dėti į puodą, uždengti ir paliekti šiltoje (~70 laipsnių ) orkaitėje.
Kai tešla sukyla, padalinti į 6 lygias dalis.
Dėti ant sviestu pateptos skardos, palikti pastovėti 15 min, kad dar
kiek sukiltų. Patepti plaktu tryniu ir šauti į orkaitę, jau įkaitintą iki 200
laipsnių temperatūros. Kepti 15-20 min.
Perpjauti bandelę pusiau, ir abi puses patepti margarinu VILNIUS su
linų sėmenimis. Tada ant vienos pusės viršaus šiek tiek pabarstyti linų
sėmenų. Ant vienos pusės dėti salotų lapą. Ant jo bet kokio mėsiško
įdaro (virtą dešrą, kumpį, vištienos kepsnį ar kas kam skanu).
Užtarkuoti sūrio ir uždengti antrą bandelės pusę. Pašauti į mikrobangų
krosnelę 3-5 min.
Skanaus!



Užkandžiai Sumuštiniai

Sumuštinis "Zuikis Seklys"

Ingredientai:
Daktariškos dešros
Margarino VILNIUS Lengvumas
Alyvuogių
Fermentinio sūrio
Žirnelio
Dviejų forminių duonos riekelių.

Paruošimas:
Pradžioje aptepamos riekelės margarinu, tuomet į vieną, įpjovus
įstatoma kita. Imamas griežinėlis daktariškos dešros ir perlenkiamas
per pusę, paliekama nosies kuprelė (kai lenksite pusiau, linkį palikite
per vidurį - tai ir bus nosies kuprelė).
Pritvirtiname prie sumuštinio, tuomet iš sūrio išsipjauname dantukus.
Iš alyvuogės akytes (kurias dedame ant sūrio skrituliukų) ir nosį. Taip
pat iš jos luobelės po juostelę blakstienoms, kurias įpjovus, sūrį
įkišame į akyes.
Iš dešros išpjauname ausis, į jas įdedame ir po mažesnį griežinį sūrio.
Drugelis gaminamas taip pat paprastai, išpjaustoma iš sūrio drugelio
forma, iš dešros - taškeliai, juos gaminau taip: nusukau tušinuko
galiuką ir juo įspaudžiau - taip gavos apvalūs skrituliukai, juos uždėjau
ant sūrinio drugio ir žirnelio uždėjau galvytę. Dryžys ant nugarėlės iš
alyvuogės luobelės.
Na štai ir viskas, manau mažiesiems nevalgiukams, šis nenuobodus
sumuštinukas zuikis seklys su drugeliu tikrai turėtų patikti ;)



Užkandžiai Sumuštiniai

Užkandžiai sumuštinių keptuvėje

Ingredientai:
miltų 200 g
kiaušinių 2
VILNIAUS margarino su Linų sėmenimis 2 šaukštų
Smulkiai pjaustyto svogūno
Tarkuotos morkos
rūkyto kumpio 100 g
poro 50 g
saujelė saulėje džiovintų pomidorų
nedidelio marinuoto agurko
Druskos ir pipirų

Paruošimas:
Iš 200 g miltų, 2 kiaušinių ir 2-3 šaukštų Vilniaus margarino su linų
sėmenimis sumaišyti tešlą. Pakepinti smulkiai pjaustytą svogūną ir
tarkuotą morką, smulkiai supjaustyti 100 g rūkyto kumpelio, 50 g poro,
saujelę saulėje džiovintų pomidorų, 1 nedidelį marinuotą agurką. Viską
sudėti į tešlą, paskaninti druska ir pipirais. Gautą tešlą dėti šaukštu į
įkaitintą sumuštinių keptuvę. Kepti apie 4 min.



Užkandžiai Sumuštiniai

Sumuštiniai su skumbre

Ingredientai:
Margarino VILNIUS Lengvumas
Batono
rūkytų skumbrių 400 g
Ryšelio svogūnų laiškų
citrinų 2
varškės sūrio 200 g
druskos ir šviežiai maltų pipirų
Raudonėlio

Paruošimas:
Iš batono su formele išspausti skrituliukus. Paskrudinti orkaitėje, kol
įgaus švelniai auksinę spalvą. Per tą laiką pasiruošti užtepėję. Pirštais
susmulkinti skumbrę ir išrinkti kauliukus. Į skumbrę sudėti
susmulkintus svogūnų laiškus, sūrį, išspausti citrinos sultis, viską
sumaišyti, pagardinti druska ir pipirais. Ant batono užtepti margarino
VILNIUS Lengvumas ir uždėti po šaukštelį užtepėlės. Papuošti šviežiu
raudonėliu.



Užkandžiai Vieno kąsnio
užkandžiai

Sausainiai su alumi

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Miltai 200 g
Alus 1 stikl.
Cukrus 50 g
Cinamonas 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Sušaldytą margariną VILNIUS sutarkuokite, apibarstykite miltais ir
kapokite peiliu, kol masė pasidarys nevientisa. Įpilkite alaus ir
užminkykite nelabai tirštą tešlą. Vieną valandą palaikykite šaldytuve.
Po to iškočiokite 3-4 mm storio lakštą, jį supjaustykite paprastai arba
formelėmis, viršų apibarstykite cukraus ir cinamono mišiniu ir 15
minučių kepkite nelabai karštoje orkaitėje.

Recepto istorija:
Močiutės receptas, visus svečius intriguoju vien sausainiu pavadinimu.



Užkandžiai Vieno kąsnio
užkandžiai

Spalvoti varškės rutuliukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 1 arbat. šaukštel.
Varškė 200 gr
Graikiniai riešutai 100 gr
Morkų sultys 100 gr
Burokėlių sultys 120 gr
Česnakas 1 skilt.
Druska pagal skonį
Krapai, petražolės papuošimui pagal skonį

Paruošimas:
Varškę pasūdykite, įdėkite smulkinto česnako ir viską gerai išmaišykite.
Padalinkite masę į tris dalis, tada riešutus smulkiai sukapokite ir
sudėkite į vieną varškės masę. Į antrą varškės dalį supilkite burokėlių
sultis ir gerai išmaišykite. Į trečią varškės masę įpilkite morkų sultis,
gerai išmaišykite. Rankas patepkite margarinu VILNIUS kepiniams ir
formuokite nedidelius spalvotus rutuliukus,papuoškite susmulkintais
krapais ir petražolėmis.

Recepto istorija:
Vaikai nemėgdavo valgyti varškės, tai padarydavau tokius spalvotus
rutuliukus. Jie gražiai atrodo ir yra skanūs.



Užkandžiai Vieno kąsnio
užkandžiai

Aštrus varškės užkandis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 arbat. šaukštel.
Varškė 200 g
Majonezas 1-2 valg. šaukšt.
Česnakas 2-3 skilt.
Aštrioji paprika pagal skonį
Druska pagal skonį

Paruošimas:
Varškę ištriname su margarinu VILNIUS ir majonezu, pridedame
išspaustų česnakų, įpjaustome šiek tiek aštriosios paprikos (galima
naudoti ir aštrios paprikos miltelius), šiek tiek pasūdome ir vaišinamės.
Galima tepti ant duonos ar batono.

Recepto istorija:
Šį patiekalą pirmą kartą paragavome Vengrijoje. Kadangi mano vyras
mėgsta aštriai, gana dažnai šį užkandį gaminame. Patiekalas man
patinka tuo, kad atsiveria plačios galimybės kūrybingumui: pagrindiniai
ingredientai lieka tie patys, o štai su prieskoniais galima improvizuoti,
kiek kam patinka. Česnako dedu visada, o kiti prieskoniai keičiasi
priklausomai nuo sezono, nuotaikos ir valgytojų pageidavimų. Galima
įpjaustyti svogūnų laiškų, krapų, marinuotų agurkėlių... Skanaus!



Užkandžiai Vieno kąsnio
užkandžiai

Pasiūlymas romantiškiems pusryčiams

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 1 valg. šaukšt.
Pieniškos dešrelės 3 vnt.
Kiaušiniai 3 vnt.
Pomidorų padažas 2 valg. šaukšt.
Pomidoras 1 vnt.
Agurkas 1 vnt.

Paruošimas:
Paimame tris (dviem asmenims buvo daryta) pieniškas dešreles ir
truputį paverdame , tik labai neilgai kad pasidarytų lankstesnės
.Perpjauname per viduriuką tik ne iki galo .Sulenkiame taip ,kad
gautųsi širdutės ir susmeigiame krapštuku . Įkaitiname keptuvę
dedame margarino ar kitokio riebaliuko dedame širdutes ir į jų
viduriuką įmušame po kiaušinuką .Kepame tiek kokius mėgstame
keptus kiaušinius. Na o po to jau prasideda komponavimas ...sudedam
supjaustytas daržoves pomidorų padažą ir ...skanaus

Recepto istorija:
Šis užkandis tikrai nereikalaujantis nei brangių produktų ,nei laiko ilgai
ruošti nereikia. Sugalvojau vieną Valentino dienos rytą ir pavaišinau
savo vyrą. Tikrai galiu pasakyti kad idėją buvau kažkada radusi
rusiškame kepinių portale . Tai ir jums siūlau



Užkandžiai Vieno kąsnio
užkandžiai

rugiles sumustinukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams ne valg. šaukšt.
pelesinis suris ne pagal skonį

Paruošimas:
reikes:sumustiniu duonos sviesto virto kumpio agurko ridikelio salotu
lapuformeliu

Recepto istorija:
gaminimas:darome iprastus sumustinius,ispaudziame
formele,papuosiame darzuovemis.



Užkandžiai Vieno kąsnio
užkandžiai

Sukučiai

Ingredientai:
Lavašo lakšto
VILNIAUS tepamo margarino
varškės užtepėlės
aisbergo salotos
svogūno laiškų
pomidoriukų
rūkytos jautienos ir kiaulienos (po 1 pakutį pjaustytos griežinėliais)
sūrio

Paruošimas:
Gamybos eiga įprasta - lakštas ištepamas margarino plonu sluoksniu,
užtepėle, dedami visi ingridientai ir sukamas lavašas. Palaikomas
šaldytuve bent kelias valandas ir.. skanaus ;)



Užkandžiai Vieno kąsnio
užkandžiai

Baklažanų suktinukai

Ingredientai:
Baklažanų 3
Druskos
Pomidorų 1-2
Majonezo 3-4 šaukštų
Česnako skiltelės 2-3
Sūrio 100 g
Margarino VILNIUS Sūresnis baklažanams apkepti

Paruošimas:
Baklažanus supjaustyti išilgai ne storesniais kaip 1 cm "liežuviais" ir
pamerkti bent pusvalandžiui į stipriai pasūdytą vandenį. Apkepti iš
abiejų pusių. Leisti atvėsti.
Česnaką susmulkinti ir įmaišyti į majonezą. Česnako kiekis pagal tai,
kokį aštrumą mėgstate. Aptepti keptą baklažaną majonezu su česnaku.
Uždėti pomidoro riekelę ir gabaliuką sūrio ir viską suvynioti į ritinėlį.
Skanaus!



Užkandžiai Vieno kąsnio
užkandžiai

Sausainiai su sūriu ir svogūnų laiškais

Ingredientai:
miltų 1.5 st
kepimo miltelių 2 a. š.
tarkuoto sūrio 1 st.
pjaustytų svogūnų laiškų 2 v. š.
margarino VILNIUS Sūresnis 50 g
kefyro 3/4 st.
pipirų pagal skonį

Paruošimas:
Šaltą margariną sutarkuoti, suberti miltus, kepimo miltelius ir viską
rankomis sutrinti į trupinius. Sudėti sūrį, svogūnų laiškus, kefyrą,
pipirus. Viską išmaišyti ir šaukštu (arba vandeniu sušlapintomis
rankomis) dėti į kepimo popieriumi išklotą kepimo skardą.
Kepti 190 laipsnių orkaitėje, kol lengvai paruduos (apie 15-20 min.)



Užkandžiai Vieno kąsnio
užkandžiai

Tortilijos

Ingredientai:
paprikos
marinuotų agurkėlių
virtos ir rūkytos dešros
aštresnio sūris (pvz.: Medžiotojų)
Margarinas "Vilnius"

Paruošimas:
Viską susmulkinti (arba sumalti mėsmale), ant vienos pusės tortilijos
išdėti įdarą, perlenkti pusiau ir apkepti ant margarino iš abiejų pusių,
kol išsilydys sūris.



Užkandžiai Vieno kąsnio
užkandžiai

Suktinukai

Ingredientai:
Lavašo
Margarino VILNIUS su linų sėmenimis
Pesto padažo
Pomidorų
Salotų lapų
Kumpio

Paruošimas:
Lavašą dalimis ištepti su margarinu VILNIUS su linų sėmenimis ir pešto
padažu. Iš eilės ant viršaus dėti salotas, plonai supjaustytus pomidorus,
kumpį ir vėl salotas, pomidorus, kumpį ir t.t. Arba kitus mėgstamus
ingredientus. Suvynioti, palaikyti šaldytuve susukus į maistinę plėvelę
ir atėjus svečiams supjaustyti. Skanaus!



Užkandžiai Vieno kąsnio
užkandžiai

Mini picutės

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 70 g
Miltų 300 g
Grietinės 125 g
Sodos 1 arbat. šaukštel.
Aliejaus 1 valg. šaukšt.
Vandens 14 stikl.
Pomidorų padažo 1 ind.
Daktariškos dešros 200 g
Svogūnų 2 vnt.
Fermentinio sūrio 200 g

Paruošimas:
Pasidarykite picos tešlą pagal pirmą pamoką. Plonai iškočiokite tešlą,
darykite mini picutes. Tepkite naminį pomidorų padažą, tada dėkite
plonais griežinėliais pjaustytą svogūną, tarkuotą daktarišką dešrą, ant
viršaus berkite tarkuoto fermentinio sūrio. Kepkite iki 180 laipsnių
įkaitintoje orkaitėje, apie 15-20 min.



Užkandžiai Vieno kąsnio
užkandžiai

Vieno kąsnio pica

Ingredientai:
Mielių 70 g
Grietinės 125 g
Sodos 1 arbat. šaukštel.
Aliejaus 1 valg. šaukšt.
Vandens 0.25 stikl.
Miltų 1.5 stikl.
Pomidorų padažo 0.5 stikl.
Svogūnų 3 vnt.
Mėsytės 10 gab.
Majonezo 6 arbat. šaukštel.
Sūrio 50 g

Paruošimas:
Tešlą picai paruoškite pagal 1 pamoką. Iškočiokite maždaug 0,7c m
storio, dėkite pomidorų padažo, griežinėlį ratuku supjaustyto svogūno,
mėsytės gabalėlį (kumpio, vyniotinio, virtos įvairios mėsytės - ką tik
turit), ant viršaus vėl griežinėlį (ratuką) svogūno ir pusę šaukštelio
majonezo. Majonezą galite keisti mėgstamu sūriu. Kepkite orkaitėje
10-15 min ir skanaus!



Užkandžiai Vieno kąsnio
užkandžiai

Užkandis su pomidorais ir špinatais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 180 g
miltai 250 g
šaltas vanduo 125 ml
druska 1 arbat. šaukštel.
pomidoras 2 vnt.
špinatai 1 sauja
fermentinis sūris 100 g

Paruošimas:
Pasigaminkite sluoksniuotą tešlą (4 pamoka). Susipjaustykite
pomidorus griežinėliais, susmulkinkite špinatus ir sutarkuokite
fermentinį sūrį. Tešlą iškočiokite supjaustykite mažais kvadratėliais
(maždaug tokio dydžio kaip pomidoro griežinėliai). Ant kiekvieno tešlos
gabalėlio dėkite po griežinėlį pomidoro, užbarstykite špinatų ir sūriu.
Kepkite. Skanaus



Užkandžiai Vieno kąsnio
užkandžiai

Plikyti pyragėliai su daržovių ir lydyto sūrio įdaru

Ingredientai:
Margarinas Vilnius 100 g
Kiaušiniai 4 vnt.
Miltai 150 g
Druska 0.5 arbat. šaukštel.
Pienas 125 ml
Vanduo 125 ml
Morka 1 vnt.
Svogūnas 1 vnt.
Pievagrybiai 5 vnt.
Paprika 0.5 vnt.
Lydytas kumpio skonio sūrelis 2 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Pagaminkite plikytus pyragėlius pagal plikytos tešlos receptą, tik
nedėkite cukraus. Įdarui supjaustykite svogūnus, sutarkuokite morkas
ir pakepinkite. Įdėkite pjaustytus pievagrybius ir paprikas, prieskonius
ir dar truputi pakepinkite. Į mišinį įdėkite kumpio skonio lydyto sūrelio
ir išmaišykite. Užpildykite pyragėlius įdaru.



Užkandžiai Vieno kąsnio
užkandžiai

Plikyti pyragėliai su feta ir špinatais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Miltai 150 g
Vanduo 125 ml
Pienas 125 ml
Kiaušiniai 4 vnt.
Druska 0.5 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Pagaminti plikytus pyragėlius pagal plikytos tešlos pamoką, tik
nedėkite cukraus. Pakepinkite špinatus ir sumaišykite su fetos sūriu.
Įdarą dėkite į pyragėlius.



Užkandžiai Vieno kąsnio
užkandžiai

„Pikantiški krepšeliai“

Ingredientai:
Ingredientai tešlai:
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
Miltų 220 g
Kiaušinių 1 vnt
Vandens 50 ml
Pipirų
Druskos
Galima dėti džiovintų čiobrelių, baziliko
Linų sėmenų sėklų (nebūtinai)
Ingredientai įdarui:
Varškės 200 g
Kiaušinių
Sūrio
Paprikos
Špinatų
Grietinės 1 v.š
Druskos
Pipirų

Paruošimas:
Kambario temperatūros margariną sumaišyti su kiaušiniu ir vandeniu,
tada supilti miltus, druską, pipirus ir kitus birius produktus. Palikti tešlą
šaldytuve kokiam pusvalandžiui. Tada pasidaryti įdarą iš pasirinkų
produktų.
Tešlos užtenka 12-kai krepšelių (aš kepiau keksiukų, bet galima kepti ir
torto formelėse). Į kiekvieną formelę įdėti tešlos, kruopščiai pirštais
išformuojant krepšelius. Tada 200 laispnių orkaitėje kepam apie 15-20
min. (priklauso nuo kiekvienos orkaitės), ištraukiam ir sudedam i vidų
įdarą ir dar kepam, kol gražiai pagels ir apskrus viršus bei patys
krepšeliai.
Galima valgyt tiek karštus, tiek šaltus. Taip pat su lengvomis salotomis.



Užkandžiai Vieno kąsnio
užkandžiai

Užkandėlė su rikotos sūriu bei svogūnų džemu

Ingredientai:
Rikotos sūrio
žiupsnelio druskos
pomidoro
petražolių papuošimui
paskrudinto batono riekelių
margarino VILNIUS
didelių baltų svogūnų 3
didelio raudonojo svogūno
Aliejaus kepimui
rudojo cukraus 2 valgomieji šaukštai
balzamiko acto valgomieji šaukštai
raudono vyno valgomieji šaukštai
druskos
žiupsnelis čiobrelio

Paruošimas:

Visų pirmiausia išsiverdame džemą: Svogūnus supjaustom plonais
griežinėliais, suberiam į puodą kartu su šlakeliu aliejaus, čiobreliais ir
50ml vandens, viską troškinam valandą (puodo dangtį nukelinėti reiktų
kuo rečiau). Po valandos svogūnai jau bus gerokai suminkštėję, tada
beriam rudąjį cukrų, druską, bei supilame balzamiko actą, raudoną
vyną ir viską troškinam apie 10 minučių, iki kol džemas taps tirštas.

Na, o pačius sumuštinukus pagaminti laabai paprasta. Imame skrebutį,
aptepame jį margarinu VILNIUS Skanumas, tada su konditeriniu
maišeliu išspaudžiam šiek tiek pasūdyto rikotos sūrio,  į vidurį dedame
šaukštą svogūnų džemo, viską puošiame pomidoro skiltele ir baziliko
šakele.

 Skanaus!

 



Užkandžiai Vieno kąsnio
užkandžiai

Baklažanų ritinėliai, apkepti pomidorais ir
mocarelos sūriu

Ingredientai:
baklažano 1
pomidorų 1-2
mocarelos „kamuoliuko“ 1
majonezo 1-2 valgomieji šaukštai
česnako skiltelės 1
džiovintų bazilikų
druskos
pipirų
papuošimui - šviežių bazilikų
duonos skrudinimui
margarino VILNIUS su linų sėmenimis

Paruošimas:
Baklažaną supjaustyti 1 cm. pločio griežinėliais, apibarstyti druska ir
palikti apie 10 min, (kad išsiskirtų nereikalingas kartokas skystis iš
baklažano minkštimo), tuomet nusausinti popieriniu rankšluosčiu ir
kiekvieną griežinėlį plonai apteplioti majonezu, pabarstyti kapotu
česnaku, pipirais ir džiovintais bazilikais.

Paruoštus baklažanus kepti alyvuogių aliejumi išteptoje skardoje 200
laipsnių orkaitėje apie 10 min.
Išėmus pakeptus baklažanus iš orkaitės, sudėti ant riekelių likusius
gardumynus: ant kiekvieno griežinėlio užkloti po pomidoro riekelę, o
ant pomidoro - po mocarelos riekelę. Pabarstyti bazilikais. Viską vėl
pašauti į orkaitę maždaug 5-7 min. - tol, kol sušyla pomidorai ir išsilydo
sūris.
Karštus ritinėlius sudėlioti ant skrudintos duonos riekelių, apteptų
margarinu VILNIUS su linų sėmenimis, papuošti šviežiu baziliku.
Skanaus!



Užkandžiai Vieno kąsnio
užkandžiai

Tartaletės su avokadu ir lašiša

Ingredientai:
miltų 220 g
kiaušinio 1
margarino VILNIUS Sūresnis 100 g
lašišos 200 g
nedidelio agurko 1
avokado 1
citrinos 0,5
Maltų juodųjų pipirų

Paruošimas:
Užminkyti tešlą iš miltų, margarino ir kiaušinio. Padėti į šaldytuvą
30-40 min. Į keksiukų kepimo formeles dedame plonai iškočiotą tešlą,
dugną subadome šakute, patiesiame po gabalėlį ant kiekvienos
formelės kepimo popierių ir priberiame žirnių, pupų, kad neleistume
tešlai pakilti. Kepame 180 laipsnių orkaitėje 15 min. Nuimame popierių
ir dedame įdarą.
Įdarui reikia susmulkinti avokadą iki vientisos masės, beriame pipirus.
Agurką supjaustome kubeliais, citriną griežinėliais, lašišą taip pat
nedideliais gabaliukais.
Ir pabaigai gražiai visus ingredientus išdeliojame tartaletės viduje :)



Užkandžiai Vieno kąsnio
užkandžiai

Mini picos "Medeina ir Mėnuo"

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 40 g
Raudonųjų svogūnų 150 g
Melasos cukraus 2 arbat. šaukštel.
Bri sūrio 80 g
Saulėje džiovintų pomidorų 1 saujelė
Juodųjų alyvuogių 1 saujelė
Kaparėlių 1 saujelė
Šviežių čiobrelių lapelių 1 saujelė
Alyvuogių aliejaus 3 valg. šaukšt.
Maltų juodųjų pipirų 1 žiups.

Paruošimas:
Pagaminsite 12 vnt. mini picų. Gaminimo eiga: 1. Paruoškite picos
tešlą pagal "Kepinių akademijos" pirmąją pamoką. Padalinkite tešlą į
12 gabalėlių, iškočiokite apvalius paplotėlius, padarykite kraštelius.
Paplotėlius sudėkite į kepimo popieriumi išklotą skardą. 2. Nulupkite ir
supjaustykite svogūnus. Keptuvėje išlydykite sviestą, sudėkite
svogūnus, suberkite melasos cukrų. Kepinkite, kol svogūnai parus. 3.
Kepintus svogūnus sudėkite ant paplotėlių. Ant viršaus išdėliokite bri
sūrio gabalėlius, smulkintus saulėje džiovintus pomidorus, juodųjų
alyvuogių puseles, kaparėlius. 4.Mini picas pagardinkite šviežiais
čiobrelių lapeliais, maltais juodaisiais pipirais ir apšlakstykite alyvuogių
aliejumi. 5.Kepkite 180 laipsnių temperatūroje 25 minutes. 6.
Mėgaukites kvapniomis mini picomis!



Užkandžiai Vieno kąsnio
užkandžiai

Šoninės ir sūrio kasniukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 30 g
Grietinės 60 g
Sodos 0,5 arbat. šaukštel.
Aliejaus 0,5 valg. šaukšt.
Vandens 25 ml
Miltų 2 stikl.
Šoninės 100 g
Sūrio 50 g
Pomidorų pastos pagal skonį

Paruošimas:
Ištirpinkite margariną Vilnius, nugesinkite sodą su grietine. Į dubenį
dėkite miltus, pilkite pravėsusį margariną, grietinę, su joje nugesinta
soda, pilkite aliejų bei vandenį. Išminkykite tešlą. Iškočiokite paplotį. Jį
supjaustykite į pailgus trikampius. Kiekvieną trikampį aptepkite
pomidorų pasta, uždėkite griežinėliais supjaustytą šoninę,
apibarstykite sūriu ir susukite nuo platesnės dalies link siauresnės.
Aptepkite išplaktu kiaušiniu ir kepkite apie 15min, iki 190 laipsnių
įkaitintoje orkaitėje. Skanaus!



Užkandžiai Vieno kąsnio
užkandžiai

Picų paplotėliai prie alaus

Ingredientai:
Aliejaus 05 valg. šaukšt.
Vandens 25 ml
Miltų 2 stikl.
Džiovintų čiobrelių 10 g
Kietojo sūrio 30 g
Pomidorų pastos pagal skonį
Alyvuogių aliejaus pagal skonį
Čili pipiro 1 gab.
Saliami 5 gab.
Jalapeno pipiro 5 gab.
Margarinas VILNIUS kepiniams 30 g
Grietinės 60 g
Sodos 0,5 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Ištirpinkite margariną Vilnius, nugesinkite sodą su grietine. Į dubenį
dėkite miltus, pilkite pravėsusį margariną, grietinę, su joje nugesinta
soda, pilkite aliejų bei vandenį. Išminkykite tešlą. Iškočiokite paplotį, jį
padalinkite į trikampėlius. Dalį jų aptepkite alyvuogių aliejumi,
apibarstykite džiovintu čiobreliu, uždekite smulkinto čili pipiro. Kitus
aptepkite pomidorų pasta, apibarstykite kietuoju sūriu, uždėkite
plonomis juostelėmis supjaustytos saliami dešros. Galite pridėti
jalapeno pipirų. Kepti 10-15 min iki 190 laipsnių įkaitintoje orkaitėje.
Skanaus!



Užkandžiai Vieno kąsnio
užkandžiai

Picos užkandėlė

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 70 g
Grietinės 125 g
Sodos 1 arbat. šaukštel.
Miltų 300 g
Vandens 0.25 stikl.
Augalinio aliejaus 1 valg. šaukšt.
Šalto rūkymo dešros 12 riek.
Konservuotų aitriųjų pipirų 12 gab.

Paruošimas:
Į dubenį išsijokite miltus. Puodelyje sumaišykite grietinę su soda ir
viską supilkite į miltus. Supilkite augalinį aliejų, vandenį. Viską
išmaišykite. Margariną kepiniams "Vilnius" ištirpinkite ant mažos
ugnies ir pravėsusį supilkite į miltų masę. Išminkykite tešlą kol ši nelips
prie rankų. Jei reikia galima pabarstyti miltų. Iškočiokite tešlą ant
kepimo popieriaus, truputį pabarstyto miltais. Išspauskite apskritimus
ir dėkite juos į keksiukų kepimo formą (galima iškloti kepimo
popieriumi). Patepkite kiekvieną užkandėlę pomidorų padažu, dėkite
tarkuoto sūrio, šalto rūkymo dešros ir konservuotų aitriųjų pipirų.
Kepkite iki 170 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 20 min. Skanaus!



Užkandžiai Vieno kąsnio
užkandžiai

Užkandžiai su pikantišku varškės kremu ir
ridikėliais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Miltų 150 g
Cukraus 20 g
Druskos 1 arbat. šaukštel.
Kiaušinių 4 vnt.
Pieno 125 ml
Vandens 125 ml

Paruošimas:
Pieną, vandenį, druską, cukrų ir  margariną Vilnius sudėkite į puodą
storu dugnu, viską išmaišykite ir užvirinkite. Tuomet supilkite miltus ir
nuolatos maišykite, kol tešla atšoks nuo puodo sienelių. Tuomet,
nuolat maišant, į tešlą po 1 muškite kiaušinius. Tešla turi tapti lygi ir
elastinga. Paruoštą tešlą formuokite konditeriniu švirkštu ar maišeliu.
Kepkite iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 30-35 min. Iškeptus
pyragaičius, atvėsintus ir perpjautus per pusę, įdarykite varškės kremu
su petražolėmis, česnaku ir ridikėliais.



Užkandžiai Vieno kąsnio
užkandžiai

Užkandžiai su varške ir lašiša

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Miltų 150 g
Vandens 20 g
Druskos 1 arbat. šaukštel.
Kiaušinių 4 vnt.
Pieno 125 ml
Vandens 125 ml
Pertrintos varškės 100 g
Parūkytos lašišos 50 g

Paruošimas:
Pieną, vandenį, druską, cukrų ir margariną Vilnius sudėkite į puodą
storu dugnu, viską išmaišykite ir užvirinkite. Tuomet supilkite miltus ir
nuolatos maišykite, kol tešla atšoks nuo puodo sienelių. Tuomet,
nuolat maišant, į tešlą po 1 muškite kiaušinius. Tešla turi tapti lygi ir
elastinga. Paruoštą tešlą formuokite konditeriniu švirkštu ar maišeliu.
Kepkite iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 30-35 min. Iškeptus
pyragaičius, atvėsintus ir perpjautus, įdarykite varškės kremu bei
parūkyta lašiša



Užkandžiai Vieno kąsnio
užkandžiai

Užkandžiai su pikantiška varške ir saulėje
džiovintais pomidorais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Miltų 150 g
Cukraus 20 g
Druskos 1 arbat. šaukštel.
Kiaušinių 4 vnt.
Pieno 125 ml
Vandens 125 ml
Varškės 150 g
Petražolių 2 šak.
Česnako 1 skilt.
Saulėje džiovintų pomidorų 50 g

Paruošimas:
Pieną, vandenį, druską, cukrų ir  margariną Vilnius sudėkite į puodą
storu dugnu, viską išmaišykite ir užvirinkite. Tuomet supilkite miltus ir
nuolatos maišykite, kol tešla atšoks nuo puodo sienelių. Tuomet,
nuolat maišant, į tešlą po 1 muškite kiaušinius. Tešla turi tapti lygi ir
elastinga. Paruoštą tešlą formuokite konditeriniu švirkštu ar maišeliu.
Kepkite iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 30-35 min. Iškeptus
pyragaičius atvėsinkite, perpjaukite ir įdarykite varškės kremu su
petražolėmis, česnaku ir saulėje džiovintais pomidorais.



Užkandžiai Vieno kąsnio
užkandžiai

Užkandžiai su kalakuto kumpeliu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Miltų 150 g
Cukraus 40 g
Druskos 1 arbat. šaukštel.
Kiaušinių 4 vnt.
Pieno 125 ml
Vandens 125 ml
Varškės 100 g
Petražolių 2 šak.
Česnako 1 vnt.
Parūkyto kalakutienos kumpelio 50 g

Paruošimas:
Pieną, vandenį, druską, cukrų ir  margariną Vilnius sudėkite į puodą
storu dugnu, viską išmaišykite ir užvirinkite. Tuomet supilkite miltus ir
nuolatos maišykite, kol tešla atšoks nuo puodo sienelių. Tuomet,
nuolat maišant, į tešlą po 1 muškite kiaušinius. Tešla turi tapti lygi ir
elastinga. Paruoštą tešlą formuokite konditeriniu švirkštu ar maišeliu.
Kepkite iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 30-35 min. Iškeptus
pyragaičius atvėsinkite, perpjaukite pusiau ir įdarykite varškės kremu
su petražolėmis, česnaku ir smulkiai pjaustytu parūkytu kalakutienos
kumpeliu.



Užkandžiai Vieno kąsnio
užkandžiai

Rūkytos dešros užkanda

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 500 g
Druskos 2 arbat. šaukštel.
Šalto vandens 250 ml
Miltų 500 g
Rūkytų dešrelių 3 vnt.

Paruošimas:
Persijokite miltus su druska, įpilkite vandenį, 100 g ištirpinto ir
atvėsinto margarino. Užminkykite tešlą. Suformuokite rutulį, o jo
viršuje įpjaukite kryžių. Tarp dviejų kepimo popieriaus lakštų su kočėlu
iškočiokite likusį margariną iki maždaug 1 cm storio, dėkite į šaldytuvą.
Tešlos keturis kampus atlenkite ir iškočiokite kol tešla taps panaši į
keturlapį dobilą, vidurys turėtų būti kiek storesnis nei kraštai. Dėkite
iškočiotą margariną, užlenkite kampus, apverskite tešlą ir kočiokite iki
8 mm storio stačiakampį. Sulankstykite tešlą į tris dalis ir dėkite į
šaldytuvą pusvalandžiui. Tai pakartokite 4 kartus. Iškočiokite dalį
tešlos, į ją įsukite rūkytą dešrelę, susukite į volelį ir aštriu peiliu
supjaustykite į nedidelius gabaliukus. Kepkite iki 200 laipsnių
įkaitintoje orkaitėje apie 15-20 min. kol tešla iškeps.



Užkandžiai Vieno kąsnio
užkandžiai

Krepšeliai su lašiša

Ingredientai:
Margarinas Vilnius 110 g
Miltai 250 g
Grietinė 50 g
Kiaušiniai 1 rutuliukai
Druska 1 pagal skonį
Rūkyta lašiša 200 g
Varškė 200 g
Natūralus jogurtas 50 ml
Žalumynai 1 pagal skonį
Česnakai 1 pagal skonį

Paruošimas:
Sumaišykite miltus su kepimo milteliais, druska bei cukrumi. Šaltą
margariną Vilnius supjaustykite mažais gabaliukais, ant jo užberkite
miltų mišinį. Kapokite peiliu iki trupinių konsistensijos. Įmuškite
kiaušinį, sudėkite grietinę ir išminkykite tešlą. Pusvalandžiui padėkite į
šaldytuvą. Į keksiukų formeles formuokite krepšelius. Kepkite apie 20
min iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje. Pasiruoškite varškės kremą:
varškę pertrinkite per sietelį, sudėkite naturalų jogurtą, žalumynus bei
česnaką ir išsukite iki vientisos masės. Pripildykite krepšelius kremu,
uždėkite lašišos. Skanaus!



  

Užkandžiai............................ 1256 psl.
• Sumuštiniai.............................. 1256 psl.
• Vieno kąsnio užkandžiai........... 1277 psl.
• Kibinai...................................... 1308 psl.
• Pyragėliai su mėsa................... 1327 psl.
• Duonos..................................... 1347 psl.



Užkandžiai Vieno kąsnio
užkandžiai

Baklažanų suktinukai įdaryti feta sūriu, baziliku ir
anakardžio riešutais pagal virtuvės šefą Ossama
Charafeddine

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 1 arbat. šaukštel.
baklažanas 0,5 vnt.
FETA sūris 30 g
česnako skiltelės 1-2 vnt.
alyvuogių aliejus 2-4 valg. šaukšt.
druska, pipirai 1-2 žiups.
anakardžio reišutų 20 g
šviežio baziliko 1-2 šak.

Paruošimas:
Baklažaną supjaustome plonomis (1-2mm) riekelėmis, padruskiname,
papipiriname, apšlakstome aliejumi ir apkepame orkaitėje, 180C
karštyje, apie 10min. Feta sūrį susmulkiname ir sutriname iki vientisos
masės. Sumaišome su trintu česnaku ir smulkintu baziliku. Anakardžio
riešutus smulkiai sutriname ir sumaišome į vientisą masę su sūriu.
Dedame po šaukštą ant apkeptų baklažanų juostelių ir susukame
suktinukus. Juos dedame į skardą, jeigu norite, aptepame išlyditu
VILNIAUS margarinu ir šiek tiek apkepame orkaitėje, 180C, apie 3min.,
kol sušyla įdaras.

Recepto istorija:
Šį užkandį gaminame mūsų kulinarijos pamokų metu; privačiuose
įmonių vakarėliuose, gimtadieniuose, draugų susibūrimuose jis taip pat
laukiamas dėl savo greito ir paprasto paruošimo bei superinio skonio:)
Ir atvėsus išlieka toks pat nuostabiai skanus:)



Užkandžiai Kibinai

Kibinai

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 250 g
Kiaušinio 1 vnt.
Grietinės 400 g
Miltų 2 stikl.

Paruošimas:
Mėsą supjaustyti nedideliais kubeliais, įpjaustyti svogūnus ir suberti
prieskonius, gerai išminkyti rankomis. Margariną VILNIUS kepiniams
sutarkuoti, grietinę, miltus, sudėti į dubenį, išminkyti ir formuoti
kibinus. Gaunasi 24 kibinai apytiksliai, priklauso nuo dydžio. Kepti 190
laipsnių 30-40min.

Recepto istorija:
Šių kibinų skonį prisimenu iš vaikystės.



Užkandžiai Kibinai

Kibinai su sprandine

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 180 g
Miltai (tešla) 500 g
Grietinė (tešla) 110 g
Kiaušiniai (tešla) 2 g
Druska (tešla) 8 g
Kiaulienos sprandinė (įdaras) 500 g
Svogūnai (įdaras) 130 g
Pipirai (įdaras) truputis
Druska (įdaras) 6 g
Vanduo (įdaras) truputis
Kiaušinis (aptepami kibinai) 1 vnt.

Paruošimas:
Tešla: margarino VILNIUS gabaliukus su miltais, grietine, kiaušiniais ir
druska mokykite iki gana vientisos masės. Paruoštą tešlą įdėkite į
šaldytuvą porai valandų.
Įdaras: supjaustykite ir sukapokite kiaulienos sprandinę. Sudėkite į
indą kartu su smulkintais svogūnais, druska, pipirais, trupučiu vandens
ir išmaišykite.
Kibinų ruošimas: išimkite iš šaldytuvo tešlą, padalinkite į lygius
gabaliukus po 70 gramų, rutuliukus iškočiokite 8 centimetrų skersmens
apskritimais. Į tešlos vidurį įdėkite paruoštą įdarą - apie 50 gramų,
kraštus užlenkite, pynute užsandarinkite kibinus, kad kepimo metu
neišbėgtų skystis.
Orkaitė įkaitinkite iki 200 laipsnių karščio, sudėkite kibinus į skardą,
apdengtą kepimo plėvele, kibinus aptepkite kiaušinio plakiniu. Kepti
reikia iki 40 minučių. Skanaus

Recepto istorija:
Kibinus labai smagu ir greita gaminti šeimos ar draugų kompanijoje,
kiekvienas susipažįsta su gamybos procesu, taip valgyti būna dar
skaniau.
Kaskart būdamas Trakuose užsuku pavalgyti į Senąją kibininę, nes
labai mėgstu šiuos skanėstus. Prieš porą metų nutariau, kad reikia
pabandyti pačiam išsikepti tikrų kibinų, tad susiradau receptų, juos
perskaičiau, po poros kepimų patikslinau ir užsirašiau ingredientų
sąrašą, kuriuos dalinuosi su jumis. Sėkmės.
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Kibinukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 450 g
Miltai 1 kg
Kiaušiniai 4 vnt.
Grietinė 30% 200 g
Druska žiups.
Faršas 1-1,5 kg
Svogūnai 1-2 vnt.
Vandens ar sultinio faršui truputis

Paruošimas:
Miltus supilkite ant stalo, ant jų sutarkuokite margariną VILNIUS,
įpilkite grietinės, įmuškite kiaušinius. Virtuviniu peiliu kapokite, kol
nelieka sausų miltų, tuomet suminkykite tešlą, įdėkite ją į šaldytuvą
1-2 val. Galima ir į šaldiklį įdėti - greičiau atšaltų. Faršą sumaišykite su
prieskoniais, įdėkite svogūno, vandens, kad faršas nebūtų sausas. Iš
tešlos suformuokite rutuliukus, apie 40-50 g. Kad būtų vienodi,
geriausia pasverti. Vėliau įdėkite juos į kepimo skardą. Kepkite 200
laipsnių orkaitėje apie 40 min.

Recepto istorija:
Šį receptą radau visai neseniai, ir kepu draugų, šeimos baliams.
Kibinukai puikiai praverčia antrą dieną, - labai gerai atgaivina ir
pamaitina.
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Kibinai su kopūstais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Miltai 1 kg
Kiaušinio tryniai 5 vnt.
Grietinė 400 g
Druskos ir cukraus žiups.
Kopūstas 1 kg
Kietai virti kiaušiniai 3 vnt.
Alyvuogių aliejaus 3 valg. šaukšt.
Pipirų ir druskos pagal skonį

Paruošimas:
Gaminimas Tešlą galite pasigaminti iš vakaro. Į dubenį supilti miltus,
grietinę, sutarkuotą margariną, kiaušinių trynius, druską ir cukrų. Jei
tešlą ruošite tą pačią dieną galite įberti arbatinį šaukštelį sausų mielių.
Viską gerai išminkome, kol gaunasi vientisa masė. O tada svarbiausias
momentas, kad tešla būtų trapi - gerą pusvalandį tešlą reikia išmušti,
kol ji taps labai minkšta ir tąsi kaip šiltas plastilinas. Tada iš tešlos
padarau "dešrą" suvynioju į plėvelę ir dedu į šaldytuvą. Minimum
valandai. Kol tešla bręsta, pasigaminu įdarą. Susmulkintą kopūstą
gilioje keptuvėje arba puode troškinu aliejuje, kol suminkštės, tada
įdedu druską, maltus pipirus ir susmulkintą virtą kiaušinį (kiaušinį aš
sutarkuoju su burokine tarka). Įdarą būtina atšaldyti. Tešlą supjaustau į
20-22 dalis. Iškočioju apskritos formos pagrindą, dedu ataušusio įdaro,
lenkiu per puse ir užlankstau kraštus kaip koldūnams. Paruoštus
kibinus dedu į skardą ant kepimo popieriaus, būtinai palieku nemažus
tarpus, kadangi kepant jie gerokai iškyla. Kibinus aptepu išplaktu
kiaušinio baltymu. Dedu į ikaitintą orkaitę (200 laipsnių) ir kepu apie
20 min.

Recepto istorija:
Kibinų tešlos receptą gavome iš tikros karaimės. Trakuose vienoje
kibininėje teko paragauti kibinų su kopūstais, tačiau niekur neradau
kaip pasigaminti kopūstų įdarą. Todėl teko pačiai paeksperimentuoti ir
pavyko. Mano svečiai dar nei karto nenusivylė šiais kibinais.
Pabandykite ir Jūs.
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Sultingieji mamos KIBINAI

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Miltai 1 kg
Sausos mielės 1 pakelis
Kiaušinių tryniai 6 vnt.
Kefyras 0,5 stikl.
Grietinė 500 ml
Svogūnai 0,5 kg
Maltos kiaulienos 1 kg
Druska 2 arbat. šaukštel.
Malti juodieji pipirai 1 arbat. šaukštel.
Kiausinis 1 vnt.

Paruošimas:
Pirmiausia reikia pasigaminti tešlą, kad ji galėtų pakilti. Miltus
išmaišome sausomis mielėmis ir druska. Tada supilame kiaušinių
trynius, kefyrą, kambario temperatūros sviestą, grietinę ir viską
išmaišome. Išminkius vientisą tešlą, ją palikti kilti šiltoje vietoje. Tada
ruošiame įdarą. Pirmiausia smulkiai supjaustome svogūnus ir
sudedame juos į mėsą. Įberiame druskos ir pipirų pagal skonį r gerai
išmaišome. Kad būtų lengviau ir paprasčiau iš tešlos ir mėsos
išskirstome vienodo dydžio 25-26 kukulių vienetus. Taip užsitikrinsime,
kad nei liks nei trūks mėsytės ar tešlos kibinams. Iš kiekvieno tešlos
kukulio iškočioti nelabai plonus paplotėlius, kad nesutrūktų apačia ir
neišbėgtų kepimo metu visos sultys. Kibinams tiesiog privalu būti
sultingiems. Prieš kišant į 200C orkaitę, kibinus aptepti išplaktu
kiaušiniu. Štai ir jums nerealiai skanios vaišės draugams ir
artimiesiems. Taip pat gerai, kad kibinai kepami namie yra daug
pigesni nei maximoje, o be to, jų užtenka pavaišinti visus norinčius
paskanauti. Jei lieka (pas mus dažniausiai nelieka :D), gardu juos
valgyti ir kitą dieną. Patarimas - karštas kibinas ir puodelis skanaus
buljono puikiai tinka sotiems pusryčiams.

Recepto istorija:
Šis receptas gautas ir mano mamos, tačiau jį išpopuliarinau labiau aš
nei mama, nes ji kibinus kepė gal porą kartų, o aš jais vaišinu savo
svečius gana dažnai. Tai labai skanus ir sotus užkandis iškylai gamtoje.
Man patinka tai, kad pagal šį receptą net blogiausia virtuvės
šeimininkė puikiai pagamins sultingus kibinus. Nenuklysdami nuo
recepto niekaip negalėsime sugadinti patiekalo. O jei klius daugiau
pipiriukų - tai būsite atsparesni nuo rudeniškų peršalimo ligų. Tiesa,
galime ir paimrovizuoti, t. y. keisti įdarus. Paskutinį kartą kai dariau,
pusę naudojau vištienos mėsos. Labiausiai tinka vištienos blauzdelių
malta mėsa, tada nebūna sausi kibinai. Taip pat būtų skanu su grybų
ar kopūstų įdaru pagaminti kibinai. Sėkmės išbandant mano receptą,
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tikiuosi nei viena virtuvės šeimininkė nenusivils!
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Močiutės kibinai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Kiaulienos sprandinė 500 g
Svogūnai 100 g
Miltai 450 g
Kiaušiniai 4 vnt.
Grietinė 100 g
Prieskoniai pagal skonį
Druska, pipirai pagal skonį
Vanduo 30 g

Paruošimas:
Močiutės kibinai (10 vnt.). Mėsos ruošimas: mėsą supjaustyti smulkiais
kubeliais. Margariną VILNIUS kepiniams sutarkuoti burokų tarka.
Smulkiai supjaustyti svogūnus. Viską sumaišyti, supylus vandenį ir
prieskonius. Paruoštą mėsą palikti inde 10-12 val. Tešlos ruošimas:
Išplakti 3 kiaušinius. Įberti druskos. Įmaišyti grietinės. Supilti miltus.
Labai gerai išminkyti tešlą. Suminkytą tešlą, suvynioti į foliją ir 10-12
val. padėti į šaldytuvą. Kibinų ruošimas: tolygiai iškočioti tešlą. Iš tešlos
lakšto išpjauti 10 apskritimo formos detalių, ant kurių sudėti po 2
valgomus šaukštus paruošto mėsos įdaro ir suformuoti kibinus.
Paruoštus kepimui kibinus aptepti kiaušinio tryniu. Kepti 180-200
laipsnių orkaitėje apie vieną valandą.

Recepto istorija:
Tai yra mano močiutės ypatingasis receptas. Tokiu būdu pagamintais
kibinais per kiekvieną šeimos šventę ji nudžiugina visus artimuosius ir
svečius. Tikiuosi jums taip pat patiks :)
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Dovilės Kibinai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 300-400 g
Kiaušiniai 4 vnt.
Indelis grietinės 400 g
Miltai 800 g
Vištienos filė (tinka ir farsas) 300 g
Druskos ir cukraus žiups.
Sultinio (1 kubelis) gab.

Paruošimas:
Margariną sudėti į dubenį ir supilti pusę kiekio miltų. Masę ištrinti (su
šaukštu ar rankomis). Atskirame inde išplakti kiašinius kartu su grietine
ir įberti žiupsnelį druskos ir cukraus. Išplaktus kaišinius su grietine
supilti į dubenį su margarinu ir miltais. Viską išmaišyti. Išmaišius į tešlą
pilti likusius miltus ir minkyti kol nelips prie rankų. Tešla neturi būti per
kieta. Tešlą įdėti į šaldiklį 20min. Per tą laiką pasidarykime įdarą.
Vištienos filė sukapoti gabaleliais sudėti į indą. Pusėje puodelio
vandens ištirpinkite kubelį višt. sultinio ir užpilkite sukapotą vištieną
,pamaišykite (turėtų būti šiektiek suru).Išėmus tešlą iš šaldiklio ją
iškočioti 2-3mm storiu.Iš tešlos su puodeliu "išspausti" tešlos
apskritimus(7-10cm skersmens). Į tešlos apskritimus sudėti po šauktelį
įdaro (apgaubti įdara tešla) ir užlankstyti kraštus.Padarytus kibinus
sudėti į aliejumi pateptą skardą.Kibinus aptepti plaktu kiaušiniu, kad
gražiai apskrustų. Kepti įkaitintoj orkaitėj , 200 C temper. 25min.
Skanaus.

Recepto istorija:
Šie kibinai ypatingi tuo ,jog kas paragauja, tikrai negali atsiragauti jų.
Mėgstu jais nustebinti savo artimuosius. Didžiausias jų smaližius yra
mano vyras.
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Kibinai

Ingredientai:
miltų 0,5 kg
margarino Vilnius kepiniams 220 g
kiaušinių 2
grietinės 30% 100 g
druska
faršo 0,5 kg
svogūnų 2
margarino Vilnius sūresnis 25g
Vegetos ir pipirų
Porą šaukštų grietinės (būna sultingesnis įdaras)

Paruošimas:
Sutrinam margariną ir miltus. Įmaišom kiaušinius, druską ir grietinę.
Gerai išmaišom, kad nebeliptų prie rankų. Paliekam šaldytuve bent jau
tam laikui kol užmaišysite įdarą.
Formuojam kibinus. Patepame kiaušinių, tada buna labai gražus kai
iškepa.
Kepame įkaitintoje iki 200 laipsnių orkaitėje 25-30 min.
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Kibinai

Ingredientai:
Cukraus 1 valg. šaukšt.
Mrgarinas Vilnius 200 g
Druska 1 žiups.
Miltai 400 g
Kiaušinis 1 vnt.
Grietinė 2 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Sumaišome miltus su cukrumi ir druska. Šaltą margariną supjaustome
ir sudedam į miltus. Kapojame peiliu kol margarinas apsivelia miltais.
Įmušam kiaušinį, įdedam grietinę. Minkome į viską į vieną
rutulį.Pasiruošiam įdarą. Iškočiojam vienodus rutuliukus, dedam įdarą
ir gražiai užlankstom. Kepam kol paruduoja. Skanaus :)
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Skanieji kibinai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250 g
Tešlai:
Miltų 4 stiklinės (po 250ml)
Kiaušiniai 3 vnt
Grietinės 200 g
Žiupsnelis druskos
Įdarui:
Kiaulienos mėsos (kumpis arba sprandinė) 600-700 g
Svogūnai 5 vnt
Druskos ir pipirų pagal skonį
Kibinams aptepti reikalingas išplaktas kiaušinis. 1 vnt

Paruošimas:
Pirmiausiai reikia sutarkuoti margariną, suberti miltus, sudėti grietinę ir
įberti druskos ir minkyti tešlą. Jei tešla dar kimba prie rankų reikia įdėti
miltų ir minkyti kol nebelimpa. Išminkius tešlą ją reikia pasidalinti į 18
gabaliukų ir padėti į šaldytuvą kokia 1 val. atšalti.

Įdarui mėsytę reikia susipjaustyti kuo smulkesniais kubeliais, svogūnus
taip pat supjaustyti smulkiais kubeliais pridėti druskos ir pipirų.

Atšaldytą tešlą kočioti ir formuoti kibinus.

Sudėjus į skardą pabarstytą miltais (ar išklotą kepimo popieriumi)
kibinus ir aptepus kiaušinio plakiniu, pašauti juos į įkaitintą iki 200
laipsnių orkaitę ir kepti apie 1 val kol gražiai paruduos.

Skanaus!
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Kibinai

Ingredientai:
Margarinas VIlnius 200 g
Miltai 400 g
Kiaušinis 1 vnt.
Grietinė 2 valg. šaukšt.
Vištos krutinėlė 500 g
Pievagrybiai 300 g
Svogūnas 1 vnt.

Paruošimas:
Pagaminti tešlą pagal kapotos tešlos receptą. Supjaustyti vištos
krūtinėlę, pievagrybius, svogūnus, įdėti majonezo ir prieskonių.
Iškočioti tešlą, dėti įdarą ir formuoti kibinus.
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Skaniausi kibinai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 450gr arbat. šaukštel.
Miltai 1kg arbat. šaukštel.
kiausiniai 4 arbat. šaukštel.
grietine 200gr arbat. šaukštel.
svogunai 4 arbat. šaukštel.
sviesto 50gr arbat. šaukštel.
prieskoniu arbat. šaukštel.
kefyro 50gr arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Margarina sutarkuoti i miltus,sudeti kiausinius sumaisytus su
grietine.Isminkyti tesla ir padeti i saldytuva valandai.Pasiruosti mesos
idara.Mesa supjaustyti smulkiai,svogunus taip pat ir sumaisyti su
sviestu,kefyru ir prieskoniais.Kepti 190c 35min.

Recepto istorija:
Labai skanus uzkandis tiek kasdieniniam tiek sventiniam
stalui.Seimyna visada patenkinta siuo mano receptu.
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Naminiai kibinai

Ingredientai:
Ingridientai tešlai:
Miltų 1 kg
Margarino VILNIUS kepiniams 450 g
Kiaušinių 4 vnt
Grietinės 200 gr
Ingredientai įdarui:
Druskos
Pipirų
Faršo 1 kg
Svogūnų 3 vnt
Česnako skiltelės
Virinto vandens
Kiaušinio aptepimui 1 vnt

Paruošimas:
Margariną VILNIUS kepiniams supjaustome mažais gabaliukais,
sumaišome su miltais ir triname rankomis, kol visiškai susitrina su
miltais - gauname birų mišinį. Dubenėlyje išplakame kiaušinius su
druska ir cukrumi, sumaišome juos su grietine, ir pilame viską į turimą
birų mišinį. Maišome šaukštu, kol galėsime minkyti rankomis.
Išminkome viską, kol gausime minkštą, elastingą, bet prie rankų
nelimpančią tešlą (jei reikia - įberiame dar miltų). Pastatome tešlą apie
1 val. į šaldytuvą.

Gaminimas: įdaras

Svogūną ir česnaką susmulkiname ir sumaišome su faršu.
Formuojame kibinus. Aptepame kiaušinio plakiniu ir kepame 200 °C
orkaitėje apie 30-40 min., kol gražiai apskrunda.

Skanaus!



Užkandžiai Kibinai

Kibinai

Ingredientai:
Ingredientai tešlai:
Kvietinių miltų 500 g
Margarino VILNIUS kepiniams 200 g
Kiaušinių 2 vnt
Grietinės 200 g
Druskos šiek tiek
Ingredientai įdarui:
Kiaulienos sprandinės 500 g
Svogūno 1 vnt
Kambario tem. margarino VILNIUS kepiniams 20 - 30 g
Druskos pagal skon
Maltų juodų pipirų
Šalto virinto vandens 1 šlakelio

Paruošimas:
Į persijotus miltus dedu druskos, po to įtarkuoju labai šaltą margariną ir
GREITAI pirštais sutrinu trupininę tešlą. Tuomet dedu grietinę ir
kiaušinius.Viską suminkau ir gautą tešlą suvynioju į maistinę plėvelę ir
dedu į šaldytuvą gerai valandėlei.
Ruošiu įdarą. Kiaulienos šoninę supjaustau, kaip įmanoma smulkiau ,
įmaišau susmulkintą svogūną ir prieskonių. Į faršą įpilu šlakelį šalto
virinto vandens ir įdedu šiek tiek kambario temperatūros margarino
(tam, kad faršas kepdamas taptų sultingas). Faršą gerai išmaišau ir iš
atšaldytos tešlos ir faršo suformuoju kibinus. Aptepu juos kiaušinio
plakiniu ir kepu apie 200 °C orkaitėje apie 30 min., kol paruduoja.
Skanaus!
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Kibinai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
miltai 400 g
kiaušiniai 2 vnt.
druska 1 arbat. šaukštel.
grietinė 2 valg. šaukšt.
svogūnas 1 vnt.
kalakutiena 500 g
mėgstami prieskoniai 1 pagal skonį
majonezas 2 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Mažais gabaliukais supjaustyti iš šaldytuvo išimtą Vilniaus kepinių
margariną, ant jo supilti miltus ir druska. Viską kapoti dideliu peiliu kol
visi margarino gabaliukai apsivels miltais. Tuomet į masę įmušti 1
kiaušinį, sudėti grietinę ir viską gerai išminkyti iki vienalytės masės.
Tešlą suvynioti į plėvelę ir palikti šaldytuve 30 min. Tuo tarpu paruošti
įdarą - smulkiai supjaustyti mėsą ir svogūną, suberti prieskonius bei
sudėti majonezą ir viską gerai išmaišyti. Ištrauktą tešlą iš šaldytuvo
padalinti nedideliais gabalėliais ir iškočioti 3-4 mm storumo
apskritimus. Į tešlos apskritimą dėti šaukštą mėsos įdaro, pirštais
užspausti ir po to užsukti virvele kraštus. Suformuotus kibinus aptepti
plaktu kiaušiniu. Kepti iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 40 min.



Užkandžiai Kibinai

Kibinai

Ingredientai:
Miltai 500 g
Margarinas Vilnius 225 g
Grietinė 100 g
Kiaušiniai 2 rutuliukai
Druska 1 pagal skonį
Sprandinė 500 g
Svogūnai 2 rutuliukai
Sultinys 1 pagal skonį
Druska, pipirai 1 pagal skonį

Paruošimas:
Sumaišykite miltus su druska. Šaltą margariną Vilnius supjaustykite
mažais gabaliukais, ant jo užberkite miltų mišinį. Kapokite peiliu iki
trupinių konsistensijos. Įmuškite kiaušinį, sudėkite grietinę ir
išminkykite tešlą. Pusvalandžiui padėkite į šaldytuvą. Pasiruoškite
įdarą: sukapokite mėsą, sudėkite margariną, prieskonius ir sultinį.
Viską gerai išmaišykite. Padalinkite į 16 lygių dalių. Tešlą taip pat
padalinkite į 16 gabaliukų. Iškočiokite tešlą, uždėkite mėsą ir
formuokite kibiną. Aptepkite plaktu kiaušiniu ir kepkite iki 200 laipsnių
įkaitintoje orkaitėje apie 30min. Skanaus!
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Kibinai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Miltai 400 g
Kiaušiniai 2 vnt.
Giretinė 2 valg. šaukšt.
Kiaulienos šoninė 500 g
Svogūnai 2 vnt.

Paruošimas:
Į dubenį sutarkuokite sviestą, supilkite persijotus miltus, sumaišytus su
žiupsniu druskos, ir tol trupinkite sviestą maišydami su miltais, kol
gausis smulkūs trupinėliai. Vėliau po truputį dėkite grietinę ir įmuškite
kiaušinius. Viską gerai sumaišykite, įdėkite į šaldytuvą ir palikite 2
valandoms. Kol tešla vėsta, paruoškite įdarą. Kiaulienos šoninę kiek
galima smulkiau supjaustykite, įmaišykite susmulkintą svogūną,
įberkite druskos bei pipirų ir viską gerai išmaišykite. Ištraukite tešlą iš
šaldytuvo, padalinkite savo mažo moteriško kumštelio dydžio
gabalėliais ir iškočiokite arba tiesiog išmaigykite pirštais 3-4 mm
storumo apskritimus. Į tešlos apskritimą įdėkite šaukštą mėsos įdaro,
pirštais užspauskite ir po to užsukite virvele kraštus. Ant skardos
patieskite kepimo popierių, ant jo sudėkite kibinus, patepkite aliejumi
arba plaktu kiaušiniu ir viršuje ties užsukta virvele iš abiejų pusių su
peiliu ar tiesiog žirklutėmis įpjaukite tešlą, kad liktų skylutės - per jas,
iš kibino vidaus, kepimo metu išeis garai ir kibinas neplyš
nepageidaujamoje vietoje. Kepkite 180 laipsnių temperatūros orkaitėje
apie 40 min. Skanaus :*



Užkandžiai Kibinai

Kibinai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Miltų 400 g
Kiaušinio 1 vnt.
Druskos 1 arbat. šaukštel.
Grietinės 2 valg. šaukšt.
Kiaulienos šoninės 500 g
Svogūnai 2 vnt.

Paruošimas:
Sumaišykite miltus su druska. Šaltą margariną Vilnius supjaustykite
mažais gabaliukais, ant jo užberkite miltų mišinį. Kapokite peiliu iki
trupinių konsistensijos. Įmuškite kiaušinį, sudėkite grietinę ir
išminkykite tešlą. Pusvalandžiui padėkite į šaldytuvą.Paruoškite įdarą:
sukapokite mėsą, sudėkite susmulkintą svogūną, supilkite sultinį,
įberkite prieskonius, pasūdykite. Ištrauktą tešlą iš šaldytuvo padalinti
nedideliais gabalėliais ir iškočioti 3-4 mm storumo apskritimus. Į tešlos
apskritimą dėti šaukštą mėsos įdaro, pirštais užspausti ir po to užsukti
virvele kraštus. Suformuotus kibinus aptepti plaktu kiaušiniu. Kepti iki
200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 30 min.



Užkandžiai Pyragėliai su mėsa

Spurgos su dešra

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 25 g
Miltai 2 skilt.
Pienas 75 ml
Kiaušiniai 2 vnt.
Dešrelės 7 vnt.
Druska žiups.
Mielės 35 g

Paruošimas:
Iš visų ingredientų suminkyti tešlą, kildinti apie valandą laiko šiltoje
vietoje. Tuomet padalinti tešlą į dvidešimt gabalėlių ir įdėjus į vidų
dešrelės gabaliuką padaryti spurgą. Virti aliejuje.

Recepto istorija:
Paprastos spurgos sukurtos vaikams, kad viduje rastų dešrelės
gabaliuką. Tai mano senelės receptas, pati šias spurgas labai mėgstu ir
savo vaikams gaminu.



Užkandžiai Pyragėliai su mėsa

Beliašai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 70 g
pieno 200 ml
mielių 35 g
miltų 500 g
kiaušinis 1 vnt.
druskos truputis
mėgiamo faršo 700 g
riebalų virimui 1 kg

Paruošimas:
Iš nurodytų produktų užsiminkykite mielinę tešlą ir palikite, kad pakiltų.
Kai pakils perminkykite. Į faršą įdėkite prieskonių ir gerai išminkykite.
Labai skanu įdėti smulkinto pakepto svogūno ar margarino. Imkite
gabalėlį tešlos ir padarykite paplotėlį, ant jo dėkite gabalėlį faršo ir
suformuokite maišelį. Dėkite į įkaitintus riebalus ir virkite iš visų pusių,
kol gražiai apskrus.

Recepto istorija:
... primena seną stotį, kai ore kvepėdavo beliašais... taukuoti pirštai ir
be galo gardu... Pasigaminkite namuose ir užlies nostalgija....



Užkandžiai Pyragėliai su mėsa

Picytės

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Varškė 250 g
Miltai 7-10 valg. šaukšt.
Kiaušiniai 2 vnt.
Druska 1 arbat. šaukštel.
Pomidorų padažas 5 valg. šaukšt.
Sūris 100 g
Faršas 100 g
Svogūnai 1 vnt.
Kepimo soda 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Dubenyje sutrinti varškę, įmušti kiaušinius, suberti druską, išlydytą
margariną VILNIUS (paprastai pilu tris šaukštus aliejaus) bei miltus su
juose išmaišyta soda. Masę gerai išminkyti, formuoti delno dydžio
padukus. Patepti pomidorų padažu ir pakepti penkias minutes 180
laipsnių temperatūros orkaitėje. Tada dėti pakepintą svogūną ir faršą,
tarkuotą sūrį ir norimų prieskonių. Vėl pašauti į orkaitę maždaug 10
min. Skanaus.
Vietoj kepinto faršo ir svogūnų galima dėti lašišos gabalėlius, krabų
lazdeles, kumpelį ar kitus, jūsų pasirinktus produktus.

Recepto istorija:
Šios picytės ypatingos tuo, kad padelis yra neapsakomai skanus. Be to,
galima gaminti įvairiausių skonių vienu metu, nes jos daromos
nedidelės. Puiki užkandėlė ir karšta, ir šalta. Šis receptas atkeliavo iš
močiutės, kurios namuose šio patiekalo kvapas itin viliodavo. Dabar
picytes gan dažnai gaminu savo tėveliam.



Užkandžiai Pyragėliai su mėsa

Pyragėliai su mėsa

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 2 valg. šaukšt.
Miltai 1.5 stikl.
Druska žiups.
Kiaušinis 1 vnt.

Paruošimas:
Iš miltų, sviesto, vandens ir druskos užminkyti tešlą, atšaldyti, paskui
iškočioti ir stiklinėle išspausti apvalius skridinėlius.Ant vidurio uždėti
paruoštą mėsos masę, suvynioti, aptepti kiaušiniu ir kepti orkaitėje.
Mėsos masei smulkiai supjaustytus svogūnus paspirginti svieste, sudėti
virtą maltą mėsą ir dar paspirginti.Tada pridėti vieną šaukštą pyrago
džiuvėsėlių, pipirų, druskos, sultinio, kiaušinio, gerai išmaišyti ir tepti
ant paruoštų skidinėlių.

Recepto istorija:
Puikus skanumėlis vaikams ir suaugusiems. Šį receptą davė man mano
senelė.



Užkandžiai Pyragėliai su mėsa

Bertos bandelės su faršu

Ingredientai:
Sluoksniuotos mielinės tešlos
Margarino VILNIUS kepiniams
Faršas
Morka
Paprika
Svogūnas
Pomidorų padažas
Kiaušinis
Pipirai, druska.

Paruošimas:
Keptuvėje išlydyti margariną "Vilnius" ir apkepti smulkintus svogūnus,
sudėti papriką bei smulkiai tarkuotą morką, šiek tiek pakepti. Dėti
faršą, pagardinti pipirais, druska ir pomidorų padažu. Viską patroškinti,
nuolat maišant ir smulkinant faršą. Iš sluoksniuotos tešlos išspausti
apskritimus, į juos dėti įdarą ir suformuoti bandeles. Kepti orkaitėje
2000 apie 15 - 20 minučių.

Recepto istorija:



Užkandžiai Pyragėliai su mėsa

Pyragaičiai „greitukai“ su vištiena

Ingredientai:
Bemielės tešlos 1 pakelio
Nedidelių morkų 2 vnt
Svogūno 1 vnt
Virtos mėsos
Margarino VILNIUS kepiniams

Paruošimas:
Apkepinti morkas ir svogūną. Gale supilti mėsą, ją truputį pašildyti.
Bemielę tešlą supjaustyti kvadratėliais ir suformuoti pyragėlius.
Orkaitę įkaitinti iki 180°C ir kepti apie 20 min.
Skanaus.



Užkandžiai Pyragėliai su mėsa

Mėgstamiausi Čeburėkai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 2 valg. šaukšt.
Vanduo 1,3 stikl.
Miltai 3,5 stikl.
Druska 1 arbat. šaukštel.
Aliejus 2 valg. šaukšt.
Kiaušinis 1 vnt.
Degtinė 1 valg. šaukšt.
Faršas 500 g
Svogūnas 1 vnt.
Grietinė arba kefyras 0,5 stikl.

Paruošimas:
Užviriname vandenį, įdedame šaukstelį drusko ir supilame aliejų, bei
įpilame 0,5 stiklinės miltų ir gerai išmaišome. Kai pravėsta įmušame
kiaušinį, įpilame šaukštą degtinės ir supilame likusius miltus. Gerai
išminkome. Tešlą valandai paliekame pasistovėti,poto vėl perminkome.
Kubeliais pjaustytą svogūną pakepiname margarine ir supilame į faršą.
Į faršą taip pat sudedame giretinę arba kefyrą, įberiame druskos ir
pipirų pagal skonį ir viską gerai išmaišome. Pasidarome čeburekus ir
juos keptuvėje apkepame iš abiejų pusių aliejuje.

Recepto istorija:
Tai mano vyro pats mėgstamiausias patiekalas. Šį receptą turiu jau
senai (net nežinau iš kur jis pas mane atsirado :) ). Aišku šis patiekalas
mane suartina labai su vyru,nes jis visuomet labai džiaugiasi, kai
pagaminu jo megstamiausius čeburėkus ir būna man labai dėkingas :))



Užkandžiai Pyragėliai su mėsa

Pyragėliai su vištiena ir mandarinais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Mielinė, šaldyta sluoksniuota tešla 500 g
Vištienos filė 300 g
Mandarinai 2 vnt.
Indiškas karis 1 žiups.
Cinamonas 1 žiups.
Juodieji pipirai 1 žiups.
Druska 1 žiups.
Natūralus sojos padažas 1 valg. šaukšt.
Sezamo sėklos 1 arbat. šaukštel.
Kiaušinis 1 vnt.

Paruošimas:
Vištieną supjaustome kubeliais, pagardiname druska, pipirais,
cinamonu, kariu bei sojos padažu ir šiek tiek palaikome, kad
prieskoniai įsigertų. Mandarinus kruopščiai nuplauname. Geriausia
vandeniu, sumaišytu su soda. Mandariną supjaustome kuo
smulkesniais griežinėliais. Odos lupti nereikia. Tešlą supjaustome
kvadratėliais. Į jų vidurį dedame paruoštą vištieną, po skiltelę, dvi -
mandarinų ir po nedidelį gabalėlį margarino VILNIUS kepiniams. Tešlos
kampus sulankstome į viršų. Kiaušinio plakiniu ištepame pyragėlį ir
apibarstome sezamo sėklomis. Kepame apie 30 - 35 minutes, 170
laipsnių temperatūroje. Skanaus!

Recepto istorija:
Kadangi mandarinų sezonas jau įpusėjo, nusprendžiau pabandyti
pyragėlius su vištiena. Gal ir atrodo neįprasta - tačiau labai skanu! Šiuo,
itin paprastai paruošiamu skanėstu bus patenkinti ne tik Jūsų šeimos
nariai, bet ir draugai!



Užkandžiai Pyragėliai su mėsa

Mini pyragėliai su mėsa

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 300 g
Miltai 500 g
Kiaušiniai 4 vnt.
Grietinė 350 g
Druska žiups.
Kiaulienos faršas 500 g
Svogūnas 1 vnt.
Pipirai žiups.
Sezamo sėklos 5 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Margariną VILNIUS kepiniams sukapoti su miltais, įberti druskos, sudėti
grietinę, įmušti 2 kiaušinius, užminkyti tešlą, kad neliptų prie rankų.
Dėti į šaldytuvą mažiausiai valandai. Tuo metu pasiruošiame faršą:
smulkiai supjaustome svogūną, įmušame kiaušinį, suberiame pipirus ir
druską pagal skonį. Galite įdėti mėgstamų žolelių ar kmynų. Atšalusią
tešlą kočiojame ant miltais pabarstytos lentos 0,3 mm storio lakštais.
Stikline išspaudžiame apskritimus, dedame šaukštelį įdaro,
užspaudžiame pirštais kraštus ir šakute sutvirtiname. Pyragėlius
dedame į kepimo popieriumi išklotą skardą. Viršų aptepame kiaušinio
plakiniu, pabarstome sezamo sėklomis. Kepame 200 laipsnių
temperatūros orkaitėje, kol gražiai paruduos.

Recepto istorija:
Šių pyragėlių skonis kaip tikrų kibinų. Iš šio kiekio aš greitai pagaminu
3 dideles kepimo skardas pyragėlių. Šiuo patiekalu aš ne vieną kartą
esu vaišinusi draugus.



Užkandžiai Pyragėliai su mėsa

Grybų,šoninės pyragas su pelėsiniu sūriu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g
Kvietinių miltų 250 g
Kiaušiniai 3 vnt
Baziliko,rozmarino ar itališkų provanso žolelių 2 valgomieji šaukšteliai
Druskos
Įdarui:
Rūkytos kiaulienos šoninės 200 g
Konservuotų ar šviežių pievagrybių 200 g
Pomidorų padažo 2 valgomi šaukštai
Pomidorai 2 vnt
Didelis svogūnas 1 vnt
Skiltelės česnako 3 skiltelės
Balto pelesinio sūrio ,galima ir su mėlynu dėti ,skonis bus dar pikantiškesnis
Fermentinio sūrio
Kiaušiniai 3 vnt
Grietinės 200 g
Sezamai
Druska
Bazilikas

Paruošimas:
Tešlai skirtus produktus sumaišyti,suminkyti ir palikti porai valandų
šaldytuve.Vėliau iškočioti plonai ir įtiesti y 26cm skersmens tortinę
nuimamais kraštais,paliekant 2cm bortelius.Subadyti šakute.Kepti
190laips.temp.-15min.
Įdaras:svogūną supjaustyti žiedeliais,pakepti ant sviesto,sudėti
šoninę,pievagrybius,paskaninti prieskoniais.Kiaušinius suplakti su
grietine,išspausti česnaką,paskaninti baziliku,druska.Ant apkepto
pyrago pagrindo užtepti pomidorų padažo,kubeliais pjaustytą pelėsinį
sūrį,sudėti grybų ir šoninės įdarą,griežinėliais pjaustytus
pomidorus,tarkuotą sūrį,užpilti kiaušinių plakiniu ir gausiai apibarstyti
sezamų seklomis.Kepti 180laipsn.temp.60min.Priklauso nuo orkaitės
žinoma.Iškepusiam pyragui leisti šiek tiek pravėsti,tada jis būna
tvirtesnis.Skanus ir šaltas ir karštas.Skanaus!:)



Užkandžiai Pyragėliai su mėsa

Koldūnai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g
miltai 750 g
faršas 500 g
Svogūnai 2 vnt.
Pienas(į tešlą) 50 ml

Paruošimas:
1. Faršą apkepame su svogūnais. 2. Išminkome tešlą ir dedame faršą.
Galiukus suspaudžiame. 3. Dedame į šaldymo kamerą (geriausią per
naktį).



Užkandžiai Pyragėliai su mėsa

Lietuvių totorių čeburėkai

Ingredientai:
Ingredientai tešlai (dešimt vnt.):
Vandens 250 g
Margarino VILNIUS kepiniams arba aliejaus 20 g
Druskos 10 g
Kiaušinių 1 vnt
Miltų - plikiniui 80 g
Degtinės 15 ml
Miltų 550D 480 g
Ingredientai įdarui:
Rieb. kiaulienos 300 g
Jautienos 200 g
Svogūnų 250 g
Česnako 10 g
Kefyro 150 g
Druskos
Pipirų
Mairūno

Paruošimas:
Vandenį užvirinti kartu su margarinu, druska. Kai užvirs, supilti plikiniui
skirtus miltus ir gerai išmaišyti, kad neliktų gumuliukų. Kai atauš,
įmušti kiaušinį, išmaišyti, supilti degtinę (aš pyliau 3 šaukštus), suberti
likusius miltus ir labai gerai išminkyti (apie 15min). Įdėti į maistinę
plėvelę, padėti į šaldytuvą valandai. Išėmus perminkyti, imti po
gabalėlį ir plonai iškočioti, pjauti norimo dydžio skritulius lėkštelės
pagalba, dėti įdarą, užsandarinti kraštus, užspaudžiant pirštais ir
šakute.
Mėsą sumalti, smulkiai supjaustyti svogūnus, česnakus, sudėti
prieskonius ir kefyrą. Kepti labai gerai įkaitintame aliejuje, pavartant.
Jei kepsite keptuvėje, reikia, kad aliejus vos apsemtų čeburėkus. Kai
įdėsit su didesniu šaukštu, reiktų iškart užpilt aliejaus, jei aliejus
neapsemtų jų. Kepti, kol gražiai apskrus.
Skanaus!!!



Užkandžiai Pyragėliai su mėsa

Beliašai

Ingredientai:
Ingredientai tešlai:
Vandens 50 ml
Pieno 150 ml
Mielių 20 g
Cukraus 1 a.š
Druskos 1 a.š
Ištirpinto margarino VILNIUS kepiniams 30 ml
Aliejaus 30 ml
Degtinės arba brendžio 1 v.š
Miltų 600 g
Aliejaus gruzdinimui
Ingredientai faršui:
Vištienos file (arba kitokia mėsytė) 500 g
Svogūnų 2 vnt
Petražolių 4-5 šakelių
Druskos
Pipirų
Vandens 50 ml
Aliejaus 30 ml
Karšto sultinio 200 ml

Paruošimas:
Mieles ištirpinti šiltame vandenyje su cukrumi ir šaukštu miltų. Palikti
15 minučių. Sudėti likusius produktus ir užminkyti tešlą. Gali būti, kad
prireiks šiek tiek daugiau miltų. Tešla turi būti minkšta, bet nelipni.
Palikti augti, kol tešlos tūris padvigubės. Pakilusią tešlą perminkyti ir
dar palikti augti 30 minučių. Tešlą padalinti nedideliais gabaliukais,
suformuoti apvalias bandeles ir palikti jas 15 minučių.
Faršui stambiai sumalti vištieną ir petražoles, o svogūnus sutrinti
trintuvu, kad gautųsi tyrelė. Viską labai gerai sumaišyti. Padaryti
paplotėlius, į vidų įdėti faršo ir užspausti bandeles taip, kad viršuje
būtų skylutė. Beliašai turi būti plokšti. Palikti 15 minučių Gilioje
keptuvėje įkaitinti aliejų. Beliašai į aliejų dedami TIK faršu į apačią.
Kepti vidutinėje kaitroje. Kepti iš abiejų pusių. Iškepusius sudėti ant
popierinių rankšluosčių. Į iškepusių pyragėlių vidų įpilti po šaukštelį
sultinio. Jis įsigers į faršą.
Gaunasi ~25 beliašai. SKANAUS :)



Užkandžiai Pyragėliai su mėsa

Pyragėliai su mėsa

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 30 g
Grietinės 60 g
Sodos 05 arbat. šaukštel.
Aliejaus 05 valg. šaukšt.
Vandens 25 ml
Miltų 2 stikl.
Kiaulienos sprandinės 200 g
Svogūno 1 galva
Česnako 2 skilt.

Paruošimas:
Ištirpinkite margariną Vilnius, nugesinkite sodą su grietine. Į dubenį
dėkite miltus, pilkite pravėsusį margariną, grietinę, su joje nugesinta
soda, pilkite aliejų bei vandenį. Išminkykite tešlą. Įdarui skirtą
kiaulienos sprandinę sukapokite ir pakepinkite kartu su svogūnu ir
česnaku. Pasiruoškite keksiukų kepimo formą. Pagal ją iš iškočiotos
tešlos išpjaukite reikiamo dydžio apskritimus ir juos įtieskite į keksiukų
formeles. Sudėkite įdarą. Pyragėlius uždarykite dar vienu iš tešlos
išpjautu apskritimu. Aptepkite išplaktu kiaušiniu ir kepkite apie 15min
iki 190 laipsnių įkaitintoje orkaitėje. Skanaus!



Užkandžiai Pyragėliai su mėsa

Pyragėliai su mėsa

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Miltų 500 g
Pieno 250 ml
Cukraus 1 valg. šaukšt.
Druskos 1 arbat. šaukštel.
Kiaušinių 2 arbat. šaukštel.
Aliejaus 50 ml
Grietinės 50 ml
Virto kumpio 300 g
Riebalų virimui 1 l

Paruošimas:
Dubenyje sumaišykite išsijotus miltus, sausas mieles, druską ir cukrų.
Truputį pašildykite pieną ir jį supilkite į paruoštus miltus, įmuškite
kiaušinius. Išmaišykite. Į gautą masę supilkite ištirpintą margariną,
aliejų ir grietinę. Gerai išminkykite tešlą, kad neliptų prie rankų.
Prireikus, galite įdėti saujelę miltų. Uždengus rankšluosčiu leiskite
tešlai šiltai pastovėti apie pusvalandį. Susimalkite virtą mėsytę, kam
patinka, į ją gali įdėti kepintą svogūną. Imkite tešlos gabalėlį ir
padarykite iš jos paplotėlį, dėkite įdaro, suformuokite pyragėlį ir virkite
riebaluose, kol gražiai apskrus.



Užkandžiai Pyragėliai su mėsa

Sluoksniuotos tešlos pyragėliai su kumpiu ir sūriu

Ingredientai:
Margarinas Vilnius 375 g
Miltų 500 g
Vandens 250 ml
Druskos 2 arbat. šaukštel.
Sūrio 200 g
Kumpio 150 g

Paruošimas:
Į dubenį persijokite miltus, suberkite druską. Padarykite duobutę ir į ją
supilkite vandenį bei atvėsusį ištirpintą margariną Vilnius. Išminkykite
tešlą, suformuokite rutulį ir jo viršuje peiliu įpjaukite kryžių. Likusią
margarino dalį dėkite tarp dviejų kepimo popieriaus lakštų ir išmuškite
iki 1cm storio. Padėkite į šaldytuvą. Imkite tešlą ir po nedaug
atverskite įpjautus kraštus, iškočiokite. Išimkite sviestą iš šaldytuvo,
dėkite ant tešlos, užlenkdami jos kraštus paslėpkite jį. Apverskite tešlą
ir iškočiokite 7-8mm storio stačiakampį. Sulenkite tešlą į 3 dalis ir
padėkite pusvalandžiui į šaldytuvą. Išimkite atvėsusią tešlą, vėl
iškočiokite 7-8mm stačiakampį ir lenkite į 3 dalis. Dėkite į šaldytuvą.
Taip pakartokite dar porą kartų. Paruoštą tešlą plonai iškočiokite ir
padalinkite į kelis stačiakampius. Sudėkite smulkiai supjaustytą kumpį
ir tarkuotą fermentinį sūrį, ant viršaus dėkite kitą iškočiotą
stačiakampiuką. Kraštus užspauskite šakute, aptepkite kiaušinio
plakiniu ir kepkite iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 30 min.
Skanaus!



Užkandžiai Pyragėliai su mėsa

Sluoksniuotos tešlos pyragėliai su kumpiu ir
daržovėmis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 375 g
Druskos 2 arbat. šaukštel.
Vandens 250 ml
Kalakutienos 400 g
Šaldytų daržovių mišinio 200 g
Prieskonių 1 pagal skonį
Kiaušinio 1 vnt.

Paruošimas:
Ant silpnos ugnies ištirpinkite apie 50 g margarino. Į dubenį persijokite
miltus. Padarykite duobutę ir į ją suberkite druską, supilkite vandenį
bei atvėsusį ištirpintą margariną Vilnius. Išminkykite tešlą,
suformuokite rutulį ir jo viršuje peiliu įpjaukite kryžių. Likusią
margarino dalį dėkite tarp dviejų kepimo popieriaus lakštų ir
iškočiokite iki 1cm storio, formuojant stačiakampį. Padėkite į šaldytuvą
kad atvėstų. Tešlą padėkite ant miltais pabarstyto paviršiaus ir
atlenkus įpjautus kraštus, iškočiokite iki taps panašios formos kaip
keturlapis dobilas. Tešlos vidurį palikite kiek storesnį nei kraštai. Į
tešlos centrą dėkite atvėsusį margariną, užlankstykite  jos kraštus, kad
visiškai jį paslėptų. Apverskite tešlą ir iškočiokite pailgą apie 7-8mm
storio stačiakampį. Jį sulankstykite į 3 lygias dalis, suvyniokite į plėvelę
ir padėkite šaldytuvą 30 min. Atvėsusią tešlą dar kelis kartus
iškočiokite, sulankstykite ir atvėsinkite. Formuojant pyragėlius,
iškočiotą tešlą supjaustykite kvadratėliais, į jų centrą dėkite paruošto
įdaro (apkepinkite kalakutienos kumpelį su šaldytų daržovių mišiniu) ir
suformuokite pyragėlius. Viršų aptepkite kiaušinio plakiniu. Kepkite iki
200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 15-20 min



Užkandžiai Pyragėliai su mėsa

Bandelės su mėsa ir paprikomis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 375 g
Miltų 500 g
Šalto vandens 250 ml
Svogūno 1 vnt.
Raudonosios paprikos 1 vnt.
Geltonosios paprikos 1 vnt.
Mėsos faršo 300 g
Žaliosios paprikos 1 vnt.

Paruošimas:
Ant nedidelės ugnies ištirpinkite 150 g margarino. Persijokite miltus.
Miltų viduryje padarykite įdubimą ir į jį įberkite 2 arbatinius šaukštelius
druskos. Supilkite vandenį bei ištirpintą ir atvėsintą margariną.
Užmaišykite tešlą. Gerai išminkykite. Iš tešlos suformuokite rutulį, jo
viršuje peiliu įpjaukite kryžių. Imkite likusį margariną ir dėkite jį tarp
dviejų kepimo popieriaus lakštų. Kočėlu išmuškite iki 1 cm storio.
Formuokite margarino kraštus taip, kad gautųsi stačiakampis. Padėkite
į šaldytuvą. Tešlą dėkite ant miltais pabarstyto paviršiaus. Atlenkite
kiekvieną tešlos kampą. Iškočiokite kočėlu, kol gausite kažką panašaus
į dobilą. Į tešlos vidurį dėkite iškočiotą margariną. Užlankstykite tešlos
kraštus, kad visiškai paslėptumėte margariną. Apverskite tešlą ir
iškočiokite pailgą, beveik 7-8 mm storio stačiakampį. Sulankstykite
tešlą į tris lygias dalis ir suvyniokite į virtuvinę plėvelę. Padėkite į
šaldytuvą bent 30 min. Į faršą įdėkite susmulkintą svogūną, papriką ir
pagardinkite prieskoniais. Iš tešlos iškočiokite apskritimus apie 5-6 mm,
dėkite įdarą ir suformuokite bandelę. Bandeles dėkite į orkaitę,
aptepkite kiaušinio plakiniu ir kepkite iki 190 laipsnių įkaitintoje
orkaitėje apie 30 minučių. Skanaus!



Užkandžiai Pyragėliai su mėsa

Paploteliai su mesa.

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
miltai 500 g
pieno 250 ml
sausu mieliu 7 g
cukrus 1 valg. šaukšt.
druska 1 žiups.
kiausinis 1 vnt.
aliejus 50 ml
grietine 50 g
farso su prieskoniais 500 g

Paruošimas:
Ant nedidelės ugnies ištirpinkite margariną. Persijokite miltus su
sausomis mielėmis. Suberkite cukrų ir druską, gerai išmaišykite. Miltų
viduryje padarykite duobutę ir supilkite šiltą pieną. Įmuškite kiaušinius
ir išmaišykite. Supilkite grietinę, aliejų ir tirpintą margariną. Gerai
išmaišykite kol tešla taps lygi ir elastinga. Uždenkite rankšluosčiu ir
palikite 15 min. pailsėti kol tešla pakils. Pasiruoskite megiamo farso.
Imkite gabaleli teslos, isplokite paploteli ir i vidu dekite farsa. Gerai
uzspauskite ir kiek imanoma ploniaus isplokite. Dekite i sausa skarda,
saukite i orkaite ir kepkite apie 10-15 mi.



Užkandžiai Pyragėliai su mėsa

Grikių pyragas su kapota tešla.

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Miltų 200 g
KIaušinis 1 vnt.
Druska 1 žiups.
Grietine 1 valg. šaukšt.
Grikių virtų 200 g
Kumpio 100 g
Svogūnas 1 vnt.
Pieno 150 ml
Kiaušinių 2 vnt.
Krapų 1 saujelė

Paruošimas:
1. Miltus sumaišyti su druska. 2. iš šaldytuvo išimti margariną ir
gabaliukais supjaustyti ant margarine milti miltų mišinį. 3. Kapoti vienu
ar dviem peiliais kol margarino gabaliukai apsivels miltais. 4. Į miltų
kauburėlį padaryti duobutę ir įmušti kiaušinį, sudėti grietinę. 5. Maišyti
miltais semdami miltais nuo kauburėlio kraštų iki centro. 6. Masę
rankomis suminkyti į vienalytę masę. 7. Suspauskite tešlą į gniužulą,
dėti į plastaminį maišą ir bent pusvalandį dėtį į šaldytuvą. 8. Išimkite
tešlą iš šaldytuvo. Pabarstykite stalviršį ir tešlos paviršių miltais bei
lengvai,nespausdami jos iškočiokite iki 5 mm storio lakštą. Atsargiai,
kad nesuplyštų, įklokite jį į neaukštąkepimo formą.Formoje įklotą tešlą
dar pastatykite valandai į šaldytuvą, kad ji būtų dar trapesnė. 9. Tešlai
formoje atšalus, ant jos viršaus patieskite kepimo popierių bei ant jo
priberkite pupų aržirnių ir pašaukite į 185 laipsnių orkaitę 15 minučių.
Iškepęs pyragas turi būti sausas ir kietokas. Įdaras: 1. Į dubenį įpilkite
150 ml riebaus pieno, įmuškite 2 kiaušinius, šiek tiek pasūdykite,
įberkite pipirųbei susmulkintų krapų. Masę lengvai išplakite šluotele. 2.
Ant iškepto pyrago iš keptuvės išverskite pakepintus svogūnus su
kumpiu bei tolygiai paskleiskite. 3. Berkite virtų grikių sluoksnį. 4. Per
sietelį supilkite kiaušinių plakinį ant grikių, kad juos apsemtų ir
pašaukite į 165-170 laipsniųorkaitę 10 minučių.Pyragą palikite atvėsti
formoje. Atvėsusį, išimkite iš kepimo formos ir supjaustykite gabalėliais.



Užkandžiai Duonos

Naminė duona

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 30 g
Ruginiai miltai 1 stikl.
Kvietiniai miltai 1,5 stikl.
Mielės 5 g
Pienas 0,5 stikl.
Vanduo 1,5 stikl.
Druskos 1 arbat. šaukštel.
Linų sėmenys, kmynai, razinos 0,5 stikl.

Paruošimas:
Persijoju ruginius miltus, suberiu mieles, supilu pašildytą pieną.
Išmaišau ir palieku pakilti. Tada sudedu visus kitus ingredientus
(vandenį, likusius miltus, druską, razinas, sėmenys, kmynus). Viską
gerai išmaišau su mediniu šaukštu. Vėl palaikau šiltoje vietoje, kad
pakiltų. Kepimo skardą ištepu margarinu VILNIUS, pabarstau miltais ir
sudedu tešlą (dar galima palaikyti), kepu apie 1 - 1,20 val. Iškepus
išimu iš skardos, aptepu margarinu ir palieku ataušti.

Recepto istorija:
Paprasta naminė duonelė, gaminama su meile ir šiluma.



Užkandžiai Duonos

Riešutų ir bananų duona

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 1/4 stikl.
Rudas cukrus 1 stikl.
Kiaušiniai 2 vnt.
Trinti bananai 1 stikl.
Grietinė 1 stikl.
Miltai 2,25 stikl.
Kepimo miltelių 2,5 arbat. šaukštel.
Druska 0,5 arbat. šaukštel.
Smulkinti graikiški riešutai 1 stikl.

Paruošimas:
Visus ingredientus sumaišyti, supilti į riebalais ištepta forma ir kepti
30-40min 180*C įkaitintoje orkaitėje.

Recepto istorija:
Skanaus



Užkandžiai Duonos

Naminė duonelė

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 2 valg. šaukšt.
Ruginiai miltai 4 stikl.
Vanduo 3 stikl.
Cukrus 4 valg. šaukšt.
Druska 1 valg. šaukšt.
Kmynai, saulėgrąžos po 2 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Vieną stiklinę šilto vandens sumaišome su viena stikline ruginių miltų ir
šiltai laikome 3 dienas - rauginame. Prieš kepant duoną iš vakaro
užsimaišome tešlą. Imame 2 stiklines šilto vandens, stiklinę pasiruošto
raugo ir ruginių miltų, kad gautųsi blyninės tešlos konsistencija. Vėl
padedame šiltai. Kitą dieną į tešlą įdedame cukrų, druską ir nuplikytus
bei atšaldytus kmynus bei saulėgražas ir pridedame miltų, kad
minkant gautųsi cepelinų tešlos konsistencija. Minkyti reikia ilgokai, kol
tešla nebelips prie rankų, rankas galima nuolat sušlapinti. Svarbiausia
nepridėti per daug miltų, nes tada duona bus kieta ir neiškils. Paruostą
tešlą dėti į margarinu VILNIUS kepiniams išteptą pailgą formelę,
suformuoti kepaliuką, jame padaryti rankų įspaudus ir padėjus šiltai
kildyti kol dings įspaudai. Tuomet kepti apie 1,5 - 2 val.

Recepto istorija:
Šį receptą sužinojau visai nesenai iš vienos duoną kepančios moters.
Išbandžiau ir man pačiai labai patiko visas duonos gimimo procesas,
duonos kvapas namuose bei skonis. Duona yra vienas pagrindinių
maisto produktų kuriuos vartojame, todėl naminė duona - duona
kasdieninė kepama namuose mūsų šeimą ypatingai suartina,nes tai ne
tik skanu ir sveika, bet ir kažkas ypatingo. Net yra posakis, kad
laiminguose namuose kepama duona.



Užkandžiai Duonos

Ruginė duona su kmynais kepta orkaitėje

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 1 valg. šaukšt.
Visas raugas 1 vnt.
Kmynai 2 valg. šaukšt.
Druska 1/2 valg. šaukšt.
Nuplikytas salyklas 1 valg. šaukšt.
Kvietiniai miltai 351 g
Sausos mielės 1/2 arbat. šaukštel.
Raugas:
Kvietiniai miltai 117 g
Ruginiai miltai 95 g
Sausos mielės 1/2 arbat. šaukštel.
Cukrus 1 ir 1/2 valg. šaukšt.
Medus 1/2 valg. šaukšt.
Vanduo 300 ml
Miltai (pabarstyti) truputis

Paruošimas:
Visus raugo produktus sumaišyti, 1 val. palaikyti kambario
temperatūroje ir padėti 12 val. į šaldytuvą. Likus valandai iki tešlos
maišymo, išimame raugą iš šaldytuvo, kad atšiltų iki kambario
temperatūros. Iš produktų paruošiame mielinę tešlą. Masė bus lygi ir
elastinga, vos lipni. Tešlą sukrečiame į indą, leidžiame jai pakilti 1-2 val.
Stalą pabarstome miltais, ištampome tešlos lakštą ir sulankstome jį
kaip voką. Tešla lipni, minkšta, bet "miltuotomis" rankomis pavyks
suformuoti kepaliuką. Tešlą perkeliame į miltais pabarstytą kepimo
indą, leidžiame pakilti apie 40 min. Kepaliuko viršuje aštriu peiliu
padarome įpjovas, pabarstome rupiais miltais (aš dar kmynų
pabarsčiau). Kepame orkaitėje 30-40 min., 200 laipsnių temperatūroje.
Kad plutelė būtų traškesnė, kepimo metu orkaitėje laikome indą su
vandeniu. Atvėsiname ant grotelių.

Recepto istorija:
Naminė duona visada pati skaniausia, be jokių E ir kenksmingų priedų.
Tai, ką mėgstame ir vertiname.



Užkandžiai Duonos

Lazdelės su sūriu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 180 g
druska 1 arbat. šaukštel.
šaltas vanduo 125 ml
miltai 250 g
fermentinis sūris 100 g
mėgstami prieskoniai 3 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Pasigaminkite sluoksniuotą tešlą (4 pamoka). Susitarkuokite sūrį ir
sumaišykite su mėgstamais prieskoniais. Iškočiokite tešlą,
apibarstykite sūriu ir jį truputi įspauskite į tešlą. Tešlą supjaustykite
norimo storio juostelėmis. Jas galite susukti arba palikti tiesiais.
Kepkite kol įgaus auksinį atspalvį. Skanaus



Užkandžiai Duonos

Duona su vaisiais

Ingredientai:
graikinių riešutų 0,5 stiklinės
šviežių arba šaldytų vyšnių 1 stiklinė
kvietinių miltų 2 stiklinės
rudojo cukraus 0,75 stiklinės
kepimo miltelių 1,5 arbatinio
sodos 0,5 arbatinio
tarkuotos apelsino žievelės 1 v.š.
margarino VILNIAUS kepiniams 57 g
kiaušinis 1 vnt.
šviežiai spaustų apelsino sulčių 0,75 stiklinės
vanilės ekstrakto 1 šaukštelis

Paruošimas:
Kiaušinius išplakti, sumaišyti su apelsino sultimis ir vanilės ekstraktu.
Miltus sumaišyti su cukrumi, soda ir kepimo milteliais. Margariną
išsukti kartu su sausų ingredientų mišiniu iki birių gumuliukų. Juos
sumaišome su kiaušinių plakiniu.

Gautą tešlą supilti į margarinu išteptą kepimo formą ir kepti apie 50 -
60 minučių 180 C laipsnių orkaitėje.



Užkandžiai Duonos

Morkų duonelė

Ingredientai:
morkos 2 vnt.
kiaušinis 1 vnt.
margarino VILNIUS kepiniams 60 g
druskos 0,5 šaukštelio
cukraus 2-2,5 šaukštai
miltų 350 g
sausų mielių 4 g
vanilinio cukraus 2 g
aguonų, pabarstymui 1 saujelė

Paruošimas:
Sutryniau morkas su blenderiu.

Į morkas sudėjau margariną, subėriau druską, cukrų, vanilinį cukrų,
įmušiau kiaušinį, subėriau miltus, sausas mieles ir išminkiau tešlą. Ją
uždengiau servetėle ir palikau 1 valandai šiltoje vietoje.

Tešlą dar kartą išminkiau ir suformavau nedidelius rutuliukus. Juos
sudėjau ant kepimo skardos, aptepiau ištirpintu margarinu, pabarsčiau
aguonomis. Viršų įkirpau su žirklėmis.

Kepiau duonelę 180 laipsnių orkaitėje 15 minučių.



Užkandžiai Duonos

Duona su spanguolėmis

Ingredientai:
miltų 3 stiklinės
spanguolių sulčių 7 šaukštai
spanguolių (šviežių) 0,5 stiklinės
ploni griežinėliai apelsinų 2 vnt
pieno 12 šaukštai
margarino VILNIUS kepiniams 1 valgomasis šaukštas
sausų mielių 1,5 šaukštelio
cukraus 2 šaukštai
druskos 1,5 šaukštelio

Paruošimas:
Supilkite į indą spanguolių sulis, pieną ir maišykite. Pridėkite miltų,
mielių, cukraus ir druskos. Gerai sumaišykite. Pridėkite margarino ir
maišykite dar kartą. Išminkytą tešlą padėkite pusvalandžiui į šiltą vietą,
kad pakiltų.

Tada vėl minkykite, sudėkite spanguoles. Ištepkite kepimo formą
margarinų, dėkite tešlą ir ją papuoškite spanguolėmis, apelsino
griežinėliais.

Kepkite, kol gražiai paruduos. Skanaus.



Užkandžiai Duonos

Saldi duona su abrikosais

Ingredientai:
Raugui:
mielių 50 g
ruginių miltų 250 g
Tešlai:
vandens 425 g
rupių kvietinių miltų 675 g
druskos 18 g
džiovintų abrikosų 158 g
margarino VILNIUS kepiniams 1 šaukštas

Paruošimas:
Pasidarome raugą iš mielių ir ruginių miltų. Laikome 14 - 16 valandų.

Raugą sumaišome su kvietiniais miltais ir vandeniu. Išminkytą tešlą
paliekame 30 minučių pastovėti.

Sudedame tirpintą margariną, druską ir abrikosus, tešlą perminkome ir
paliekame 10 minučių, tada perminkome vėl paliekame 10 minučių,
perminkome paliekame 30 minučių. Dar kartelį perminkome paliekame
60 minučių ir taip dar du kartus paliekant stovėti 60 minučių. Paskutinį
kartą suformuojame norimos formos duonelę ir dedame į kepimo
formą.

Kepame 20 minučių 250 C laipsnių temperatūroje ir dar 20 minučių
200 C laipsnių temperatūroje.



Užkandžiai Duonos

Vokiška šventinė duona

Ingredientai:
Sausų mielių 2,5 a.š
Pieno 250 ml
Margarino VILNIUS kepiniams 60 g
Cukraus 2 v.š
Kiaušinių 3 vnt
Miltų 560 g
Druskos 2 a.š

Paruošimas:
Į dubenį įpilti 100 ml truputį pašildyto pieno ir suberti mieles. Palikti 5
minutėms, maišyti, kol mielės ištirps.
Pašildyti likusį pieną puode su sviestu ir cukrumi. Maišyti, kol ištirps
sviestas. Ataušinti iki kūno temperatūros ir įmaišyti kiaušinius.
Dideliame dubenyje sumaišyti miltus ir druską. Viduryje padaryti
duobutę ir supilti pieną su mielėmis bei pieno - sviesto mišinį. Maišyti,
kol gausis minkšta lipni tešla.
Išversti tešlą ant miltais pabarstyto paviršiaus ir minkyti, kol tešla taps
lygi, blizgi ir elastinga, apie 10 minučių. Jei tešla per lipni - po šaukštą
įmaišyti miltų. Nepadauginkite miltų, nes tešla bus per kieta.
Dėti tešlą į sviestu pateptą dubenį ir uždengti rankšluosčiu. Šiltai
kildinti, kol padvigubės, apie 1 - 1, 5 val.
Paminkyti ir leisti pailsėti 10 minučių. Padalinti tešlą į 11 - 12 dalių ir
suformuoti bandeles. Bandeles dėti į kepimo popieriumi išklotą 26 cm
skersmens formą ar stačiakampę formą, pridengti ir kildinti, kol
padvigubės, apie 30 minučių.
Patepti bandeles kiaušinio plakiniu, pabarstyti sezamo sėklomis,
aguonomis, saulėgrąžomis, kmynais ir t.t.
Kepti iki 220° C įkaitintoje orkaitėje 45 minutes, kol gražiai apkeps.
Ataušinti ant grotelių.
Skanaus! 

P.S. Mano orkaitėje kepė 30 min, tad nuo šio laiko galite pradėti tikrinti.



  

Užkandžiai............................ 1256 psl.
• Sumuštiniai.............................. 1256 psl.
• Vieno kąsnio užkandžiai........... 1277 psl.
• Kibinai...................................... 1308 psl.
• Pyragėliai su mėsa................... 1327 psl.
• Duonos..................................... 1347 psl.



Užkandžiai Duonos

Česnakinė duona

Ingredientai:
Miltų 600 g
Pieno 500 ml
Cukraus 0.5 v.š
Sausų mielių 1 v.š
Druskos 0,5 v.š
Česnakų 10 skiltelių
Margarino VILNIUS kepiniams 150 g
Spaustų česnakų 5 skiltelių
Raudonėlių 1 a.š

Paruošimas:
Pieną ir cukrų supilti į nedidelį puodą ir kaitinti ant mažos ugnies, kol
cukrus ištirps.
Sumaišyti druską, miltus, mieles. Į miltų mišinį supilti atvėsintą pieną.
Tešlą gerai išmaišyti ir išminkyti. Ją įdėti į indą išteptą aliejumi,
uždengti rankšluoščiu ir palikti šiltai stovėti dviem valandoms. Tešlai
pakilus, ją perkelti į kepimo indą, kuriame ištiestas kepimo popierius,
suformuoti duoną ir dėti kepti į 230 C laipsnių temepratūrą, 35-40
minučių. Iškepusią atvėsinti ir patiekti. Šalia jos tiktų česnakinis
margarinas. Jums reikės: 150 g margarino VILNIUS, 5 skiletles spaustų
česnakų, 1 arb.š. raudonėlių. Viską sumaišyti ir tepti ant duonos.
Skanaus :)



Užkandžiai Duonos

Improvizacija..

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Miltų 500 g
Pieno 250 ml
Sausų mielių 7 g
Cukraus 1 valg. šaukšt.
Druska 1 arbat. šaukštel.
Kiaušinių 2 vnt.
Aliejus 50 ml
Grietine 50 ml
Česnako 5 skilt.
Picos prieskonių 1 pak.
Alyvuogių aliejaus 6 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Ant nedideles ugnies ištirpinti margariną. Persijoti miltus su sausomis
mielėmis. Suberti cukrų ir druska gerai išmaišyti. Miltu viduryje
padaryti duobute ir supilti šiltą pieną. Įmušti kiaušinius ir išmaišyti.
Supilti grietine aliejų ir tirpinta margariną. Gerai išmaišyti kol tešla taps
lygi ir elastinga. Uždengti rankšluosčiu ir palikti 15 min. pailsėti ir kol
tešla pakils. Per tą laiką pasigaminame užtepą. Aliejų, traiškitą česnaką
ir prieskonius su maišome. Tada tešlą iškočioti plonai, Tepti įdarą,
supjaustyti plonom juostelėm. Pirmą juostelė susukti dėti į skardą ir po
to rayu aplink sukti kol sudėsim visas juosteles. Padėti paiilsėti apie 30
min. Kepti iki 200 c. apie 20 min. Mes valgėm su sriubyte labai skanu..



  

Antrieji patiekalai.............. 1360 psl.
• Miltiniai patiekalai....................... 1361 psl.
• Daržovių patiekalai..................... 1465 psl.
• Mėsos patiekalai......................... 1506 psl.
• Grybų patiekalai......................... 1546 psl.
• Jūros gėrybių patiekalai.............. 1549 psl.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Makaronai "a la Zyl"

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams kepimui
Žalumynai, druska, prieskoniai pagal skonį
Vištienos krūtinėlė 300 g
Makaronai (aš naudojau lenkto vamzdelio formos) 300 g
Pienas, grietinė (arba grietinėlė) 250 ml
Miltai 3 arbat. šaukštel.
Citrina pagal skonį

Paruošimas:
Pasūdytame vandenyje išvirti makaronus. Margarine VILNIUS
kepiniams ir citrinos sultyse pakepinti gabaliukais supjaustytą krūtinėlę,
įtarkuoti truputėlį citrinos žievelės. Iš miltų, žalumynų, pieno, grietinės
ir prieskonių padaryti padažą ir supilti į vištieną. Išvirtus makaronus
supilti į padažą ir sumaišyti. Pavirti 5 - 10 min.

Recepto istorija:
Šį receptą prieš metus sugalvojau pati. Tai visų mėgstamas receptas.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Itališki makaronai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams valg. šaukšt.
Vištos krūtinėlės, be kaulų ir odos, 1 vnt.
Smulkiai supjaustytų svogūnų arbat. šaukštel.
Tarkuoto parmezano sūrio 50 g
Supjaustytų špinatų 10 lapelis
Grietinėlės 100 g
Maltų juodųjų pipirų arbat. šaukštel.
Druskos pagal skonį
Makaronų taljetelle 80 g

Paruošimas:
Pirmiausiai išvirkite makaronus dideliame pasūdytame vandens kiekyje.
Nupilkite vandenį, o makaronus apšlakstykite nedideliu kiekiu aliejaus
ir permaišykite. Įkaitinkite alyvų aliejų. Iš anksto apibarstyti juodaisiais
pipirais, druska vištienos krūtinėlę apkepinkite iš abiejų pusių. Po to
toje pačioje keptuvėje pakepinkite svogūnus. Kai tik svogūnai įgaus
rusvą spalvą, įpilkite grietinėlę. Maišant kaitinkite, kol užvirs. Tada
sudėkite išvirtus makaronus ir smulkintus špinatus. Kaitinkite keletą
minučių, nuolatos atsargiai pamaišant mentele, kad nesutrintumėte
makaronų. Kai pastebėsite, kad padažas prilimpa prie makaronų -
patiekalas paruoštas. Taljetelle reikia dėti į lėkštes, šalia paukštienos
krūtinėlės ir apibarstyti tarkuotu ,,Parmezano" sūriu. Kartu patiekite
daugiau tarkuoto sūrio ir ką tik sumaltus pipirus.

Recepto istorija:
Šis kepinys turėtu patikti tiems, kurie mėgsta itališkus patiekalus.
Makaronai į mano receptų knygą pateko kai pati jų paragavau:)



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Duonelė pagal Rimantę

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 0 arbat. šaukštel.
Saulėgrąžos 1 stikl.
Moliūgų sėklos 1 stikl.
Sezamo sėklos 1 stikl.
Smulkinti migdoliniai riešutai 1 stikl.
Aliejus 1 stikl.
Druska 1 arbat. šaukštel.
Vanduo 3 stikl.
Miltai 2½ stikl.

Paruošimas:
Šiandien išsikepiau duonelę. Siūlau visoms pabandyti - labai skanu ir
sveika. Viską sumaišome, tešla gaunasi nei tiršta, nei skysta. Ją dedu į
skardą  ir tolygiai paskirstau. Su peiliu padalinu į duoniukus, kokio
noriu dydžio (po to lengviau perlaužti) ir kepu 200 laipsnių
temperatūroje apie 20 min. Mažylis valgo skaniau nei sausainius!

Recepto istorija:
Pamėginkite, skanu ir sveika!



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Makaronų mišrainė

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams arbat. šaukštel.
Spageti makaronai 1/2 pak.
Karštai rūkytas kumpis 50 g
Fermentinis sūris 30 g
Pomidorai 1 vnt.
Majonezas pagal skonį

Paruošimas:
Išvirti spageti makaronus. Kubeliai arba pagaliukais supjaustyti kumpį,
sūrį ir pomidorus. Viską sumaišyti ir pagardinti druska ir pipirais.
Skaniausia su sumuštinių duona.

Recepto istorija:
Labai paprasta :)



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Blynai su mėlynėmis

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 50 g.
miltų 200 g.
kepimo miltelių 1 a.š.
kiaušinis 1 vnt.
pieno 300 ml.
mėlynių 150 g.
augalinio aliejaus 2 šaukštai
medaus 2 šaukštai
druskos 1 žiupsnelis

Paruošimas:
Pasiruošiame tešlą kaip įprasta, įmaišome mėlynes ir kepame norimos
formos blynus.

Labai skanu:)



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Čirviniai blynai su bananais

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 150 g
kiaušiniai 2 vnt
cukraus 100 g
miltų 200 g
kefyro 0,5-1 stiklinė
didelis bananas 1 vnt

Paruošimas:
Margariną išsukame su kiaušiniais ir cukrumi.

Bananą nulupame ir sutriname. Turi gautis bananų tyrelė. Ją supilame į
kiaušinių mišinį ir išmaišome.

Suberiame miltus, kad tešlą nebūtų per kieta pilame kefyro (2,5%
riebumo).

Blynus kepame čirvinių blynų keptuvėje.

Tinka tiek pusryčiams, tiek vakarienei.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Lazanija

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g
Lazinijos lakštai 1 pakelis
Parmezano sūris 300 g
Svogūnas 1 vnt.
Didelė morka 1 vnt.
Česnakas 1 skilt.
Mėsos faršas 300 g
Grybai 200 g
Vynas 50 g
Pomidorų pasta 50 g
Miltai 50 g
Pienas 2 stikl.
Muskatas pagal skonį

Paruošimas:
Bolonese padažas gaminamas taip: keptuvėje margarine pakepinamas
svogūnas, sutarkuota per burokinę trintuvę morka, susmulkintas
česnakas. Daržovėms apkepus, sudedamas faršas, susmulkinti grybai .
Viskas šiek tiek apkepama. Tada atskirai į stiklinę įpilama puse
stiklinės balto vyno, beveik tiek pat vandens ir sumaišoma su 3
valgomaisiais šaukštais pomidorų pastos. Gautas skystis supilamas į
puodą su daržovėmis ir mėsa, viskas pagardinama prieskoniais ir
leidžiama nugaruoti vandens pertekliui, viskas kepama apie 30-45
minutes. Padažas turi būti tirštas.
Bechamel padažas gaminamas taip : Ištirpinamas margarinas, jame
apkepinami miltai, tada palaipsniui, nuolat maišant pilamas pienas.
Padažas pagardinamas muskatu ir nuolat maišant užvirinamas. Keletą
minučių pavirinamas. Padažas turi būti truputį skystesnis už
kondensuotą pieną.
Lazanijos lakštai paverdami apie 2 minutes vandenyje, ištraukti
dedami po vieną (kad nesuliptų) ant drėgno rankšluosčio ar ant lėkščių.
Aliejumi ar sviestu ištepamas kepimo indas, prieš tai įsitikinus, kad
tilps lazanijos lakštai. Dedami lazanijos lakštai, kurie ištepami pirma
Bechamel, o po to Bolonese padažu, pabarstoma tarkuotu sūriu. Taip
sutepami 4 sluoksniai, sudedant po 5 lazanijos lakštus. Ant viršutinio
lakšto storu sluoksniu tepamas Bechamel padažas ir gausiai
apibarstomas sūriu, bei uždedama po mažą gabalėlį margarino, kad
sūris nesudžiūtų. Indas dedamas į orkaitę ir kepama apie 40 minučių,
po to dar paliekama 10 minučių pastovėti, kad į lakštus geriau įsigertų
padažai.

Recepto istorija:
Puikus patiekalas vakarienei su draugais prie vyno taurės.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Šokoladiniai blynai

Ingredientai:
miltų 100 g
lydyto margarino VILNIUS kepiniams 40 g
druskos 1 žiupsnelis
cukraus 1 šaukštas
ištirpinto juodojo šokolado 150 g
kiaušiniai 2
gazuoto vandens (aš naudojau 400 ml

Paruošimas:
Dideliame dubenyje sumaišykite visus sausus produktus - miltus,
druską ir cukrų.

Supilkite kiaušinių plakinį ir vandenį. Išmaišykite.

Sudėkite likusius produktus. Gerai išmaišykite.

Jei neturite laiko, blynus kepti galite iš karto, tačiau jei laiko yra -
palikite tešlą 30 minučių ir tuomet kepkite.

Labai skanūs blynai, o svarbiausia neriebūs.

Su blynais tinka vaisiai, ledai.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Languoti blyneliai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 1 valg. šaukšt.
Pievagrybiai 500 g
Svogūnas 1 vnt.
Salotų lapai gūželė
Kiaušiniai 2 vnt.
Alyvuogių aliejaus 2 arbat. šaukštel.
Cukrus 1 arbat. šaukštel.
Druska žiups.
Pienas 2,5 stikl.
Miltai 2 stikl.

Paruošimas:
Blynelių tešlą gaminti taip: kiaušinius išplakti su cukrumi ir druska, pilti
aliejų, pieną ir miltus. Viską gerai išplakti ir palikti tešlą 20-30 min. Tuo
metu pasiruoškite įdarą blyneliams, šiuo atveju dariau pievagrybių
(įdaras gali būti įvairus). Keptuvėje, margarine VILNIUS kepiniams,
pakepinti supjaustytus pievagrybius su svogūnu. Į plastikinį buteliuką
supilti tešlą ir užsukti kamšteliu, kuriame padarome nedidelę skylutę.
Įkaitintoje keptuvėje, pateptoje margarinu, formuoti languotus
blynelius pilant tešlą iš buteliuko, iškepus atsargiai, kad nesuplyštų
apversti. Ant languoto blynelio uždėti salotos lapą, o ant jo dėti įdarą ir
atsargiai viską susukti. Gero apetito!

Recepto istorija:
Šis patiekalas ne tik skanus, bet ir stebinantis visus savo neįprastumu.
Turiu didelę šeimyną, tad naujų receptų paieška ir kulinarinė kūryba
man nesvetima.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Blyneliai su "Matti"

Ingredientai:
cukraus 25 g
pieno 150 g
kiaušinis 1 vnt
miltų 1.5 puodelio (150 g)
kepimo miltelių 5 g
margarino VILNIUS kepiniams 40 g
šokolado 100 g

Paruošimas:
Cukrų išsukame su kiaušiniu ir margarinu. Supilame pieną, kepimo
miltelius, miltus ir gerai išmaišome.

Tešlą padalinau į du dubenis. Į vieną dubenį subėriau arbatą ir gerai
išmaišiau.

Blynus kepame gerai įkaitintoje keptuvėje.

Iškepusius blynus paskaninau ištirpintu šokoladu.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Obuoliniai čirviniai vafliai

Ingredientai:
kiaušiniai 4 vnt.
miltų 2 stiklinės
cukraus 1 stiklinė
gazuoto mineralinio vandens 0,5 stiklinės
margarino VILNIUS kepiniams 1 šaukštas
kepimo miltelių 1 šaukštelis
obuoliai 4 vnt.

Paruošimas:
Kiaušinius išsukame su cukrumi. Dedame margariną, miltus, kepimo
miltelius ir mineralinį vandenį. Gerai išmaišome tešlą. Obuoliųs
nulupame, išimame sėklalizdžius, susmulkiname arba suratkuojame.
Juos sudedame į tešlą ir išmaišome. Kepame specialioje keptuvėje, kol
paruduoja. Skanaus



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Skanūs ir sotūs blynai

Ingredientai:
miltų 135 g
kepimo miltelių 1 šaukštelio
druskos 0,5 šaukštelio
miltinio cukraus 2 šaukštai
pieno 130 ml
kiaušinio didelio 1 vnt
tirpinto margarino VILNIUS kepiniams 2 šaukštai

Paruošimas:
Miltus sumaišome su druska, cukrumi ir kepimo milteliais.

Atskirai išplakame kiaušinį ir pieną, supilame ištirpintą margariną.

Tada supilame pieno mišinį į miltų mišinį ir plakame, kol gaunasi
vientisa masė.

Leiskite tešlai pastovėti keleta minučių.

Kepame blynus keptuvėje, kol gražiai pagelsta abi blyno pusės.

Tinka su klevų sirupu, jei kas mėgstat :)



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Faršas su makaronais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 10 g
Makaronai 500 g
Druska 3 arbat. šaukštel.
Pipirai 2 žiups.
Paprika 1 vnt.
Fermentinis sūris 200 g
Aliejus 2 arbat. šaukštel.
Faršas 300 g

Paruošimas:
Faršą pasūdome ir pabarstome pipirais, kepame keptuvėje apie
10-15min. Papriką supjaustome kubeliais ir pakepame kartu su faršu.
Tada užkaičiame vandenį, kai vanduo pradeda virti įpilame aliejaus ir
šaukštelį druskos, tada supilame makaronus ir verdame kol
suminkštėja. Nupilame nuo makaronų vandenį. Į keptuvę dedame
margarino VILNIUS ir truputį pakepiname makaronus. Juos dedame į
lėkštę ir paskirstome ant dugno. Ant viršaus - paruoštą faršą ir
tarkuotą fermentinį sūrį. Tikras skanumėlis!

Recepto istorija:
Kartą turėjau daug faršo, todėl nusprendžiau pagaminti šį patiekalą ir
skonis buvo tikrai puikus! Tai labai lengvai ir greitai pagaminamas
patiekalas, kuriuo galite nustebinti savo šeimos narius ir draugus.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Lietiniai su kopūstais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 15 g
Kopūstas 100 g
Svogūnas 1 vnt.
Virtas kiaušinis 1 vnt.
Prieskoniai pagal skonį
Miltai 200 g
Kiaušiniai 1 vnt.
Pienas 0,5 stikl.
Fermentinis sūris 100 g

Paruošimas:
Iškepti lietinius. Kopūstus supjaustyti šiaudeliais, užpilti sultiniu arba
vandeniu ir patroškinti. Svogūną pakepinti su margarinu VILNIUS. Virtą
kiaušinį supjaustyti kubeliais, sumaišyti su kopūstais ir pagardinti
prieskoniais. Lietinio vidurį įdėti paruošto įdaro, perlenkti į 4 dalis
pakepinti su margarinu. Apkepus apibarstome sūriu.

Recepto istorija:
Greitai paruošiama ir lengva, o skonis tikrai geras. Receptą pasiūlė
draugė.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Migdoliniai blynai

Ingredientai:
miltų 400 g
pieno 1 stiklinė
migdolų, susmulkintų 100 g
kiaušiniai 3 vnt.
cukraus (pagal skonį)
margarino VILNIUS kepiniams 30 g

Paruošimas:
Migdolus galite visiškai sutrinti, kad gautųsi milteliai arba palikti
nedidelius gabaliukus.

Išplakame kiaušinį. Suberiame cukrų, miltus, riešutus, įpilame pieno ir
išmaišome.

Keptuvę įkaitiname, įdedame margarino ir kepame blynus.

Kad būtų skaniau ir saldžiau pabarstykite cukraus pudra.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Rojaus makaronai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Makaronai 2 saujos
Riešutai (anakardžio, migodolų, lazdyno ir kt.) 1 sauja
Džiovintos spanguolės arba vyšnios 1 sauja
Didelis obuolys 1 vnt.
Cinamonas 1 arbat. šaukštel.
Medus 1 valg. šaukšt.
Maltas muskatas 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Į verdantį vandenį įdedame makaronus. Kol makaronai verda:
nulupame ir supjaustome obuolį. Susmulkiname riešutus. Išvirtus
makaronus perliejame šaltu vandeniu. Įdedame margariną VILNIUS
kepiniams į karšta keptuvę (silpna ugnis). Įberiame cinamono ir
muskato. Sudedame obuolius. Suberiame riešutus (pakepame apie 5
min. ant vidutinės ugnies). Sudedame makaronus ir spanguoles,
maišant pakepame apie 3 min. Įsidedame į lėkštę ir suvalgom.
Skanaus.

Recepto istorija:
Tai mano kūrybos receptas, kuris gimė šią vasarą stovyklaujant prie
ežero. Turėjau visus reikiamus produktus ir juos paruošęs, viską
sudėjau ir iškepiau. Gavosi labai skaniai. Tai pavykusi improvizacija!
Visi buvo sužavėti.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Jogurtiniai blyneliai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 10 g
Miltai 220 g
Jogurtas 220 ml
Kiaušinis 1 vnt.
Sezoninės uogos 150 g
Aliejus kepimui

Paruošimas:
Į dubenį įmušti kiaušinį, šiek tiek paplakti, supilti ištirpintą margariną
VILNIUS kepiniams, supilti jogurtą, kepimo miltelius bei persijotus
miltus. Viską gerai išmaišyti, kad neliktų gumulėlių. Blynelių mišinį
palikti 15 min. kambario temperatūroje. Prieš kepimą į tešlą sudėti
sezoninės uogas (aš dariau su mėlynėmis) atsargiai permaišyti.
Blynelius kepti įkaitintoje keptuvėje. Kepti iš abiejų pusių.

Recepto istorija:
Kai vasara visur pilna uogų ir nežinote ką su jomis daryti, galima
išsikepti štai šiuos labai skanius blynelius. Skanaus.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Blynai su obuoliais ir švelniu padažu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Vanduo 1 stikl.
Kiaušinis 1 vnt.
Miltai stikl.
Aliejus 3 valg. šaukšt.
Obuoliai 500 g
Grietinės (15 proc.) 5 valg. šaukšt.
Nerūgščios uogienės drebučių (tiks ir paprasta netiršta uogienė) 5 valg. šaukšt.
Cukrus, cinamonas arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Iš kiaušinio,vandens,aliejaus ir miltų užsimaišome gana skystoką blynų
tešlą. Nulupame obuolių odelę ir obuolius sutarkuojame stambiai su
burokine tarka. Obuolius apiberiame cukrumi ir cinamonu. Išsikepame
didelius lietinius blynus, ant kiekvieno blyno dedame po šaukštą
obuolių ir suvyniojame. Tuomet blynus dedame į kepimo formą,kurioje
prieš tai šiek tiek įpylėme vandens. Margariną išlydome ir sumaišome
su grietine ir uogienės drebučiais. Gautą padažą užpilame ant
blynų,uždengiame formą ir dedame į orkaite. Kepame kokia 20-30 min.
kol obuoliai iškepa.

Recepto istorija:
Šį receptą sugalvojau pati. Vieną vakarą peržvelgusi,kokius produktus
turiu namuose ir norėdama skaniai pamaitinti savo šeimą nutariau
paekspermentuoti..Valgytojai liko sužavėti :)



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

apkepri koldunai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams arbat. šaukštel.
koldunu 05 kg
svoguno 1 galva
parukyto kumpelio 250 g
surio 200 g
grietines 4-5 valg. šaukšt.
druska pagal skonį
pipirai pagal skonį
petrazoles saujelė

Paruošimas:
1etapas. apsikepiname koldūnus aliejuje. 2 etapas. kol koldunai kepa
galime susitarkuoti kumpi, susipjaustyti svoguną, susitarkuoti surį.. 3
etapas. sumaišome kumpį su grietine iberiame šiek tiek pipirų ir
ziupsnelį druskos. 4etapas. dabar i indelius porcijomis sudedame
koldūnus, svogūnus, dedame padaryta kumpio grietinės šmakala,
5.etapas pašauname i ikaitintą orkaitę 180laipsniu pakepame 10 min
tada išimame uzberiame sūrį užbarstome petražoliu ir vėl šauname į
orkaitę kepame 20min..

Recepto istorija:
Jis ypatingas tuo kad dariau daug eksperimentu nes norejau pasidarti
tai kaip cilli picos apkeptu koldunus:D



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Pica

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 35 g
Grietinės 70 g
Sodos 0.5 arbat. šaukštel.
Miltų 300 g
Vandens 0.25 stikl.
Aliejaus 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Sumaišykite grietinę su soda, supilkite į miltus. Margariną ištirpinkite ir
pilkite į miltus. Supilkite aliejų. Minkykite tešlą. Jei tešla limpa, įberkite
miltų. Tešla labai minkšta, maloni ir glotni. Iškočiokite ir kepkite ką
sugalvosite. Aš kepiau mini picas :)



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Pica

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 40 g
Grietinės 70 g
Sodos 1 arbat. šaukštel.
Miltų 300 g
Vandens 0.25 stikl.
Aliejaus 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Sumaišykite grietinę su soda, supilkite į miltus. Margariną ištirpinkite ir
pilkite į miltus. Supilkite aliejų. Minkykite tešlą. Jei tešla limpa, įberkite
miltų. Dėkite savo mėgstamus ingridientus ir kepkite iki 200 laipsnių
įkaitintoje orkaitėje apie 20-30 min.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Greita pica kitaip

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 2 valg. šaukšt.
Mielių 1 pakelis
Druskos 2 arbat. šaukštel.
Cukraus 1 arbat. šaukštel.
Miltų 3 stikl.

Paruošimas:
Pakelį mielių ištirpinkite vandenyje. Ištirpinus mieles, įdėkite margariną,
druską, cukrų ir viską išmaišykite. Po to įberkite miltus ir maišykite kol
tešla pasidarys vienalytė. Padarykite norimos formos picą, įdėkite
norimų ingredientų ir kepkite apie 20min.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Pica mieliniu padu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Miltų 500 g
Kiaušinių 2 vnt.
Šilto pieno 250 ml
Cukraus 1 valg. šaukšt.
Druskos 1 žiupsn.
Aliejaus 50 ml
Grietinės 50 ml
Sausų mielių 7 g

Paruošimas:
Užminkykite elastingą tešlą. Paruoštą tešlą uždenkite ir padėkite šiltai
maždaug 15 min, kad pakiltų. Ant miltais pabarstyto stalo iškočiokite
maždaug 0,5 cm storio lakštą. Jį patepkite pora šaukštų pomidorų
padažo, dėkite mėgstamus priedus picai, apibarstykite tarkuotu sūriu.
Kepkite iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje, apie 25 min.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Pica su vištiena ir rucola

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 70 g
Miltų 300 g
Grietinės 125 g
Sodos 1 arbat. šaukštel.
Aliejaus 1 valg. šaukšt.
Vandens 0.25 stikl.
Svogūnų 2 vnt.
Vištienos kumpelio 150 g
Rūkytų dešrelių 50 g
Fermentinio sūrio 150 g
Vyšninių pomidorų 5 vnt.

Paruošimas:
Pasidarykite picos tešlą pagal pirmą pamoką. Iškočiokite padą, tepkite
pomidorų padažą. Dėkite plonai pjaustytą svogūną, pjaustytą vištienos
kumpelį, per pusę pjaustytus vyšninius pomidoriukus, rūkytos dešrelės,
užberkite sūrio. Kepkite iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje, apie 20
min. Ant iškeptos picos uždėkite rukolos. Skanaus!



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Mielinė pynė su riešutais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Šilto pieno 125 ml
Sausų mielių 7 g
Cukraus 50 g
Kiaušinių (L dydžio) 2 vnt.
Miltų 500 g
Riešutų

Paruošimas:
Miltus persijokite ir sumaišykite su mielėmis. Sudėkite likusius
produktus ir gerai išminkykite tešlą. Uždenkite ir šiltai kildinkite, kol
tešla pakils dvigubai. Tada dar kartą perminkykite tešlą ir formuokite
pynę, dėkite į skardą, aptepkite plaktu kiaušiniu, apibarstykite riešutais
bei cukrumi ir dar palaikykite apie dešimt minučių šiltai. Kepkite iki 180
laipsnių įkaitintoje orkaitėje kol gražiai paruduos.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Mielinės tešlos kiškutis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Šilto pieno 125 ml
Sausų mielių 7 g
Cukraus 50 g
Kiaušinių (L dydžio) 2 vnt.
Miltų 500 g

Paruošimas:
Miltus persijokite ir sumaišykite su mielėmis. Sudėkite likusius
produktus ir gerai išminkykite tešlą. Uždenkite ir šiltai kildinkite, kol
tešla pakils dvigubai. Tada dar kartą perminkykite tešlą ir formuokite
kiškutį, jį aptepkite plaktu kiaušiniu ir kepkite iki 180 laipsnių įkaitintoje
orkaitėje apie 15-20min. Galite papuošti tirpintu šokoladu...Bus puiki
puošmena Velykų stalui!



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Lietiniai su obuoliais

Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
Lietiniams: stiklinė
Miltų 1 stiklinės
Pieno 2 vnt
Kiaušinių 2 arbatinis šaukštelis
Cukraus 1 valgomas šaukštas
Alyvuogių aliejaus 1 žiupsnelis
Druskos 1 vnt
Įdarui: valgomi šaukštai
Obuolių 4 arbatinio šaukštelio
Cukraus 2
Cinamono ½ g
Apelsinų sulčių ½ g
Juodojo šokolado 50 valgomas šaukštas
Rikotos sūrio 100
Cukraus pudros 1

Paruošimas:
šplakti kiaušinius su pienu, cukrumi ir druska, įmaišyti miltus,
pabaigoje įpilti alyvuogių aliejų. Iškepti lietinius (iš šio kiekio iškepu
apie 10 lietinių).
Obuolius, nulupti, išimti sėklas ir supjaustyti plonomis riekelėmis.
Keptuvėje ištirpinti sviestą sudėti obuolius, apibarstyti cukrumi,
išspausti pusės apelsino sultis, suberti cinamoną ir vis pamaišant kepti,
kol obuoliai karamelizuosis. Apkeptus obuolius dėti ant lietinio ir
lankstyti kaip tik norite (trikampiu, vokeliu, ). Prieš patiekiant blynus
apkepti nedideliame kiekyje aliejaus iš abiejų pusių. Labai skanu
patiekti su ištirpintu šokoladu ir rikotos sūriu išplaktu su cukraus pudra
bei braškių uogiene.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Plikyti blyneliai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 2 valg. šaukšt.
miltų 1.5 stikl.
pieno 1 stikl.
kiaušiniai 3 vnt.
miltinio cukraus 3 valg. šaukšt.
tarkuotos apelsino žievelės 1 vnt.

Paruošimas:
Pienas su sviestu užvirinama ir suberiami miltai.Į nuolat maišomą
masę sudedami kiaušinių tryniai,išsukti su cukrumi,suberiama
druska,tarkuota apelsino žievelė,sudedami išplakti baltymai.iš šios
tešlos gerai įkaitintuose riebaluose kepami blynai.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Jūros gėrybių pica ,, Keturi ''

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 40 g
Grietinė 70 g
Sodos 1 arbat. šaukštel.
Miltų 300 g
Vandens 025 stikl.
Aliejaus 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Sumaišykite grietinę su soda, supilkite į miltus. Margariną ištirpinkite ir
pilkite į miltus. Supilkite aliejų. Minkykite tešlą. Jei tešla limpa, įberkite
miltų. Dėkite savo mėgstamus ingridientus ir kepkite iki 200 laipsnių
įkaitintoje orkaitėje apie 20-30 min. Aš naudojau keturis skirtingus
įdarus su jūros gėrybėmis.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Kaimiška pica

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 70 g
Grietinė 125 g
Soda 1 arbat. šaukštel.
Vanduo 0.25 stikl.
Aliejus 1 valg. šaukšt.
Miltai 200 g
Pomidorų padažas 3 valg. šaukšt.
Svogūnas 1 galva
Paprika 1 vnt.
Fermentinis sūris 100 g
Pievagrybiai 10 vnt.
Cukinija 0.5 vnt.
Marinuotas agurkas 2 vnt.

Paruošimas:
Pagaminkite picos tešlą pagal pamoką. Iškočiokite ir pagrindą
patepkite pomidorų padažu ir pabarstykite truputi sūrio. Supjaustykite
ir sudėkite visus kitus ingredientus ir pabarstykite likusiu sūriu.
Pašaukite į orkaitę ir kepkite apie 30 min.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Mielinės spurgos su dešrele

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 25 g
miltų 300 g
šilto pieno 100 ml
kiaušinio 1 vnt.
sausų mielių 3 arbat. šaukštel.
dešrelių 500 g

Paruošimas:
Ištirpdame margariną,sudedame pieną,kiaušinį,sausas
mielias,druskos,miltus,ją iškildome,iškačiojame 1cm storio lakštą ir
supjaustom juostelėmis.Kekvieną dešrelę
apvyniojamejuostele.Leidžiame pyragėliams pakilti 10 min ir kepame
įkaitintame aliejuje,kol stipriai parus.Nusausiname ant popierinio
rankšluoščio.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Pica

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 35 g
Grietinė 70 g
Soda 0.5 arbat. šaukštel.
Vanduo 0.25 stikl.
Aliejus 1 arbat. šaukštel.
Miltai 300 g

Paruošimas:
Sumaišykite grietinę su soda, supilkite į miltus. Margariną ištirpinkite ir
pilkite į miltus. Supilkite aliejų ir vandenį. Minkykite tešlą. Jei tešla
limpa, įberkite miltų. Tešla labai minkšta, maloni ir glotni. Iškočiokite ir
dėkite mėgstamus produktus. Skanaus :)



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Mieliniai blynai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 60 g
pienas 2 stikl.
Sausų mielių 7 g
Cukrus 2 valg. šaukšt.
Dtuska 1 žiups.

Paruošimas:
Išmaišom šiltą pieną su mielėm ir miltais bei palaukiam, kol tešla pakils.
Vėliau įdedam visus kitus produktus, gerai išplakam ir paliekam
pastovėti apie 15 min. Valgomuoju šaukštu kabinam tešlą, formuojam
blynus ir kepam, kol gražiai apskrus.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Keksas su bananais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Miltai 200 g
Cukraus 50 g
Vanilinis cukrus 1 pak.
Kiaušiniai 3 vnt.
Druska 0.5 arbat. šaukštel.
Kepimo milteliai 0.5 arbat. šaukštel.
Saldaus kondensuoto pieno 200 g
Bananai 2 vnt.

Paruošimas:
Į sutarkuotą margariną sudėkite cukrų, vanilinį cukrų, druską, supilkite
kondensuotą pieną, sutrintus bananus ir gerai viską išmaišykite iki
vientisos masės. Visą laiką maišant, įmuškite po vieną kiaušinius.
Sumaišytus miltus su kepimo milteliais supilkite į mišinį ir gerai
išmaišome iki vientisos masės. Paruoštą kekso masę pilame į formą.
Kepkite iki 175 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 45 min.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Saliamio pica

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 70 g
grietinė 125 g
soda 1 arbat. šaukštel.
miltai 300 g
vanduo 0.25 stikl.
aliejus 1 valg. šaukšt.
pomidorų padažas 2 valg. šaukšt.
majonezas 1 valg. šaukšt.
fermentinis sūris 200 g
saliamis 150 g
konservuoti agurkai 1 vnt.

Paruošimas:
Padarykite picos tešlą (1 pamoka). Kai padarysite norimo dydžio picos
padą ant jo dėkite pomidorų padažą sumaišyta su majonezu ir
išsklaidykite, kad padengtų visą picos padą. Užberkite tarkuoto
fermentinio sūrio ant viršaus dėkite saliamio griežinėlius ir griežinėliais
supjaustytą konservuotą agurką. Kepkite. Skanaus



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Paprastoji pica

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 70 g
miltai 300 g
grietinė 125 g
soda 1 arbat. šaukštel.
vanduo 0.25 stikl.
aliejus 1 valg. šaukšt.
tūrimas sūris 100 g
tūrima dėšra 100 g
konservuoti agurkai 1 vnt.
pomidorų padažas 2 valg. šaukšt.
majonezas 1 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Pasidarykite picos tešlą (1 pamoka). Pasidarykite norimo dydžio picos
padą. Sumaišykite pomidorų padažą ir majonezą ir ištepkite visą picos
padą. ant viršaus dėkite griežinėliais pjaustytą agurką, dėkite turima
dešrą susmulkinta norimo dydžio gabalėliais. Apibarstykite sūriu.
Kepkite. Skanaus



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Blyneliai "Skanumėlis"

Ingredientai:
kiašiniai 4
miltų 4 šaukštai
cukraus 1 šaukštas
pieno 0,5 puodelio
ištirpinto margarino VILNIUS kepiniams 2 šaukštai
grietinės 250 g
želatinos 1 šaukštas
vyšnių 1 sauja
kivi 1 vaisius
aguonų 2 šaukštai

Paruošimas:
Suplakite kiaušinius, pridėkite šiek tiek cukraus, miltų, supikite
ištirpintą margariną, maišykite tešlą ir pilkite pieną.

Kepkite kaip įprastai kepame lietinius blynus. Jei keptuvė geru
paviršiumi, aliejaus ar margarino keptuvei ištepti nereikia. Blynai
neturėtų svilti ar lipti.

Paruošime tris komponentus:

1. Nulupkite kivi vaisius ir supjaustykite juostelėmis.

2. Aguonas užpilame nedideliu kiekiu verdančio vandens ir išmaišome
su cukrumi.

3. Iš vyšnių išimame kauliukus.

Paruoškite grietinės želė:

Želatiną ištirpinkite nedideliame kiekyje karšto vandens. Pridėkite šiek
tiek cukraus, gerai išmaišykite.

Į pusę puodelio grietinės įpilkite cukraus, išmaišykite ir supilkite
ištirpintą želatiną ir gerai išmaišykite.

Į tris blynus įvyniojame tris komponentus.

Ketvirtas blynas apjungia mūsų tris blynus su įdarais ir grietinėlės želė.

Susuktus blynus reikėtų palaikyti šaldytuve bent 1 valandą.

Gero apetito!



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Desertiniai blyneliai

Ingredientai:
Tešlai:
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
apelsinų sulčių 2 šaukštai
kiaušiniai 4
miltų 250 g
kepimo miltelių arba 1 šaukštelis
cukraus 100 g
pieno 100 ml
Įdarui:
varškės 400 g
razinų 1 sauja
cukraus 1 šaukštas
Papuošimui:
braškių 100 g
mėlynių 80 g
bananai 2
kakavos 1 šaukštas
medaus 2 šaukšteliai

Paruošimas:
Išmaišome tešlą ir kepame kaip įprasta lietinius blynus t.y. plonai
liejant tešlos per visą keptuvės plotį.

Varškę sutriname su cukrumi, suberiame razinas ir išmaišome.

Ant lietinių blynų vidurio, išilgai dedame po šaukštą varškės ir
susukame.

Kartu su blynais pripjausčiau braškių, banano, pabarsčiau mėlynių.
Papuošiau kakavos milteliais ir keliais lašais medaus.

Skanaus :)



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Blynai su vaisiais

Ingredientai:
pieno 0,5 l
kiaušiniai 3
druskos 1 žiupsnelis
sodos 1 žiupsnelis
cukraus 2 šaukštai
miltų 2-2,5 stiklinės
margarino VILNIUS kepiniams 50 g
bananai 2
kivi vaisiai 2

Paruošimas:
Kiaušinius išplakame su cukrumi ir žiupsneliu druskos.

Į kiaušinių plakinį supilame pieną ir gerai pamaišome.

Ant ugnies ar karšto vandens vonelėje ištirpiname margariną ir
supilame į dubenį su pienu ir kiaušiniais. Suberiame sodą, miltus ir
išmaišome. Tešlą išmaišome gerai, kad neliktų gumulėlių.

Vaisius nuplauname ir nulupame. Supjaustome griežinėliais. Tinka ne
tik kivi ar bananai, vaisius galima pasirinkti pagal kiekvieno skonį.

Pilame šaukštą tešlos į įkaitintą keptuvę ir ant blyno uždedame kelis
griežinėlius vaisių. Kai apskrunda vieną blyno pusė, pilame dar vieną
šaukštą ant vaisių, šiek tiek pakepame ir apverčiame blyną. Tą patį
pakartojame ir su likusiais vaisiais.

Labai skanūs ir paprasti blynai. ;)



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Lietiniai vakarienei

Ingredientai:
miltų 3 stiklinės
pieno 1 didelė stiklinė
varškės (naudojau liesą) 200 g
obuolių 2
kriaušės 1
cukraus 2 šaukštai
margarino VILNIUS kepiniams 80 g

Paruošimas:
Į pieną supilame ištirpintą margariną, ne visą, apie 50g. Suberiame
miltus, 1 šaukštą cukraus ir gerai išmaišome. Kas mėgsta galima
įmušti ir kiaušinį.

Iš gautos tešlos, kepame lietinius blynus.

Varškę sumaišome su puse šaukšto cukraus, o supjaustytus kubeliais
obuolius ir kriaušę pakepiname ant margarinu išteptos keptuvės keleta
minučių, nuolatos maišant. Galima įberti šiek tiek cukraus.

Ant iškepusių blynų dedame varškės ir pakepintus vaisius. Varškę su
vaisiais galima sumaišyti arba patiekti šalia blynų. Aš dalį vaisių
sumaišiau su varške, kita dalį patiekiau šalia blynų.

Skani ir soti vakarienė ;)



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Saldūs blynai su morkomis

Ingredientai:
pieno 300 ml
cukraus 150 g
kvietinių miltų 250 g
morkų 100 g
sausų mielių 5 g
kiaušinių 2
druskos 1 žiupsnelis
margarino VILNIUS kepiniams 100 ml

Paruošimas:
Į šiltą pieną suberiame druską ir cukrų, išsijotus miltus ir sausas mieles.
Gerai išmaišykite ir padėkite 40-50 minučių šiltoje vietoje, kad pakiltų.
Dubenį uždenkite rankšluosčius.

Supjaustytas morkas pavirkite vandenyje ar ant garų apie 20 minučių,
kad suminkštėtų.

Morkas sutrinkite.

Pakilusią tešlą sumaišome su kiaušiniais ir sutrintomis morkomis.

Kepame blynus keptuvėje ant įkaitinto margarino kokios norime
formos ir dydžio.

Labai skanu su grietinėle.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Blynų tortas su vaisiais

Ingredientai:
Tešlai:
kiaušiniai 3 vnt
pieno 0,5 stiklinės
miltų 1 stiklinė
druskos 1 šaukštelis
margarino VILNIUS kepiniams 30 g
Kremui:
varškės 400 g
cukraus 4 šaukštai
grietinės 1 šaukštas
migdolų 1 sauja
Papuošimui:
vaisiai - pagal skonį

Paruošimas:
Atskirkite baltymus nuo trynių ir išplakite iki putų. Trynius ištrinkite su
cukrumi ir suplakite su pienu. Supilkite tirpintą margariną ir miltus.
Išplakite ir atsargiai įmaišykite baltymus. Kepkite blynus kaip įprasta.

Varškę sumaišykite su cukrumi, grietine ir smulkintais migdolais. Taip
pat galima įmaišyti smulkintų norimų vaisių.

Sluoksniuojame tortą blyną aptepame kremu dedame kitą blyną, vėl
kremo ir taip, kol viską sutepsite. Ant viršaus tepame kremo ir
papuošiame vaisiais.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Lietiniai blynai su mandarinais

Ingredientai:
Blynų tešlai:
pieno 400 ml
cukraus 50 g
druskos 1 žiupsnelis
kvietinių miltų 250 g
kiaušiniai 3 vnt
margarino VILNIUS kepiniams 50 g
Padažas:
mandarinų likerio 40 ml
mandarinai 3 vnt
margarino VILNIUS kepiniams 80 g

Paruošimas:
Tešla:

Kiaušinius išplakame su pienu, cukrumi, druska ir ištirpintu margarinu.
Suberiame miltus ir gerai išmaišome tešlą. Kepame blynus. Į keptuvę
aliejaus pilti nereikia, nes į tešlą dėjome margarino. Jei keptuvė gera,
nesubraižytu paviršiumi, blynai tikrai nelips. :)

Padažui:

Gerai nuplaukite mandarinus. Galite net pamirkyti kelias minutes
vandenyje su soda.

Nulupkite mandarinus. Dviejų mandarinų žieveles labai smulkiai
sutarkuokite.

Išspauskite iš visų trijų mandarinų sultis. Turėtų gautis stiklinė. Jei
mandarinai maži, tuomet prireiks daugiau. Sulčių turi gautis viena
stiklinė apie 100-120 ml.

Puode ištirpiname margariną, supilame mandarinų žieveles ir nuolat
maišant pakaitiname 3 minutes. Supilame mandarinų sultis ir
mandarinų likerį, gerai išmaišome ir nukeliame nuo ugnies.

Blynus patiekite su padažu. Skanaus :)



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Desertiniai blynai su obuolių įdaru

Ingredientai:
Blynų tešlai:
miltų 80 g
kiaušiniai 3 vnt.
pieno 350 ml
druskos 1 žiupsnelis
cukraus 1 šaukštelis
margarino VILNIUS kepiniams 60 g
Įdarui:
obuolių 750 g
cukraus 100 g
margarino VILNIUS kepiniams 60 g
brendžio 60 ml

Paruošimas:
Įdaras:

obuolius nulupame, išvalome ir supjaustome kubeliais. Obuolius
užpilame brendžiu. Gerai išmaišome su cukrumi ir pakaitiname ant
silpnos ugnies. Į indą, kuriame kaitinsime obuolius, ištirpinkite
margariną ir tuomet sudėkite obuolių masę kaitinimui.

Tešla:

kiaušinius išplakame su cukrumi ir pienu, supilame ištirpintą margariną
ir gerai išmaišome.

Nuolat maišant suberiame miltus, druską.

Iš tešlos iškepame lietinius blynus. Į kiekvieną blyną įdedame įdaro ir
suvyniojame.

Skanaus :)



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Blynų pyragas

Ingredientai:
Blynams:
kvietinių miltų 200 g
lazdyno riešutų, smulkiai sukapotų 2 šaukštai
kiaušiniai 4 vnt.
cukraus 3 šaukštai
druskos 1 žiupsnelis
krakmolas 4 šaukštai
pieno 600 ml
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
Pertepimui:
grietinės (ne mažiau 30 proc.) 6 šaukštai
miltinio cukraus 4 stiklinės
migdolų, be žievelės 4 šaukštai
citrinos sulčių 1
šaldytų arba šviežių aviečių 200 g

Paruošimas:
Į išplaktus kiaušinius supilame ištirpintą margariną, suberiame cukrų,
druską, krakmolą, riešutus ir gerai išmaišome.

Į šią tešlą suberiame miltus. Juos įmaišome į tešlą iš lėto pildami ir
pieno.

Iš užmaišytos tešlos kepame lietinius blynus.

Pertepimas - visus produktus, skirtus kremui išplakame su mikseriu.

Blynus pertepsime pasigamintu kremu ir dėsime vieną ant kito. Viršų
blynų pyrago gausiai pabarstykite cukraus pudra: ne tik priduos skonio,
bet ir estetinio vaizdo. Skanaus ;)



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Lazanija su lašiša ir špinatais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 3 valg. šaukšt.
Lazanijos lakštai 1 pakelis
Šaldyti smulkinti špinatai 500 g
Lašišos filė 500 g
Tarkuoto kieto fermentinio sūrio 200 g
Druska pagal skonį
Pipirai pagal skonį
Pienas 1 l
Miltai 3 valg. šaukšt.
Česnako 3 skilt.
Maltas muskatas pagal skonį

Paruošimas:
Atšildžiau špinatus. Nuspaudžiau susidariusį skystį. Pauode ištirpinau
sviestą, subėriau miltus ir maišydama kaitinau, kol švelniai parudavo.
Maišydama supyliau pieną, įmečiau nuluptas česnako skilteles ir toliau
kaitinau ant silpnos ugnies nuolat maišydama, kol padažas sutirštėjo.
Padažą paskaninau druska, pipirais ir maltu muskatu. Lašišos filė
supjausčiau kąsnio dydžio gabalėliais. Iš padažo išgriebiau česnakų
skilteles. Kepimo indą patepiau margarinu VILNIUS kepiniams, įpyliau
padažo, kad padengtų indo dugną. Sluoksniais dėjau makaronų lakštus,
lašišos gabalėlius ir špinatus. Pabarsčiau druska ir pipirais, nes nei
špinatai, nei lašiša nebuvo gardinti prieskoniais. Užpyliau padažu. Taip
sluoksniavau, kol kepimo indas užsipildė. Viršutinis sluoksnis turi būti
padažo. Užpylusi viršutinį padažo sluoksnį, jį gausiai apibarsčiau
tarkuotu fermentiniu sūriu. Uždengiau aliuminio folija ir kepiau 25
minutes 200 laipsnių karščio orkaitėje. Folija reikalinga tam, kad per
greitai nesuskrustų sūrio sluoksnis. Nuėmiau foliją ir dar 25 minutes
kepiau nesumažinus karščio, kol sūris tapo švelniai auksinės spalvos.

Recepto istorija:
Skanaus!



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Pyragėliai su kiaušiniais

Ingredientai:
Kiaušinių 4 vnt
Margarino VILNIUS kepiniams 1 v.š
Druskos 1 žiupsnelio
Miltų 2 v.š
Svogūno 1 vnt
Pipirų 1 žiupsnelio
Grybų 300 g
Bemielės sluoksniuotos tešlos 500 g
Daržovių sultinio 4 v.š

Paruošimas:
Tris kiaušinius kietai išvirkite, atvėsinkite, nulupkite. Grybus nuplaukite,
supjaustykite mažais gabaliukais. Svogūną nulupkite, smulkiai
supjaustykite. Keptuvėje išlydykite margariną, sudėkite grybus,
svogūnus ir kepkite kol svogūnai pageltonuos. Suberti miltus, išmaišyti.
Supilkite daržovių sultinį, įdėkite druskos, pipirų ir dar pakepinkite 1-2
min. Atvėsinkite.
Iš tešlos išpjaukite šešis 8 cm ir šešis 10 cm skersmens skritulius.
Likusią tešlą vingiuotu peiliu supjaustykite juostelėmis. Ant mažesniųjų
skritulių dėkite po šaukštą grybų su svogūnais, ant viršaus uždėkite
pusę perpjauto kiaušinio. Įdarą uždenkite didesniais skrituliais, gerai
užspauskite kraštus, ant viršaus išdėliokite tešlos juosteles. Tada
aptepkite pyragėlius kiaušinio plakiniu. Sudėkite į kepimo popieriumi
išklotą skardą, kepkite 200 laips. temp. orkaitėje 25min.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Keksiukai su kumpiu ir salierais

Ingredientai:
Miltų 250 g
Kepimo miltelių 1 a.š
Margarino VILNIUS kepiniams 120 g
Kiaušinių 3 vnt
Druskos 1 žiupsnelio
Kumpio 150 g
Saliero lapkočio 1 vnt

Paruošimas:
Miltus sumaišyti su kepimo milteliais. Sviestą išsukti iki purumo, po
vieną sumušti kiaušinius, beriant cukrų, druską, po šaukštą miltų. Viską
sukti, tol kol sudėsim visus ingredientus, suberti maltus graikiškus
riešutus ir viską išmaišyti. Kumpį ir saliero lapkotį supjaustyti kubeliais
ir įmaišyti į tešlą. Dėti į keksiukų formą, apibarstyti viršų keliais kumpio
kubeliais ir kepti 180 orkaitėje apie 20-30 minutes. Skanaus.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Pikantiški keksiukai

Ingredientai:
Miltų 200 g
Margarino VILNIUS kepiniams 120 g
Kiaušinių 3 vnt
Druskos 1 žiupsnelio
Cukraus 1 žiupsnelio
Maltų graikiškų riešutų 2 v.š
Šalto rūkymo kumpio 150 g
Saulėje džiovintų pomidorų 2 vnt

Paruošimas:
Miltus sumaišyti su kepimo milteliais. Sviestą išsukti iki purumo, po
vieną sumušti kiaušinius, beriant cukrų, druską, po šaukštą miltų. Viską
sukti, tol, kol sudėsim visus ingredientus, suberti maltus graikiškus
riešutus ir viską išmaišyti. Kumpį supjaustyti kubeliais ir įmaišyti į tešlą.
Dėti į keksiukų formą (geriausią silikoninę) ir įspausti pjaustytus
saulėje džiovintus pomidorus. Kepti 180 laipsnių orkaitėje apie 25
minutes. Skanaus.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Blynas su varške ir vyšniomis

Ingredientai:
Kiaušinių 3 vnt.
Cukraus 2 v.š.
Vanilinio cukraus 1 a.š.
Miltų 400 g
Kepimo miltelių 1 a.š.
Druskos 1 žiupsnelis
Pieno 600 ml
Margarino VILNIUS kepiniams 2 v.š.
Varškės 200 g
Vyšnių 1 saugos

Paruošimas:
Paruošti tešlą. Kiaušinius išplakti su cukrumi ir vaniliniu cukrumi,
maišant supilti pieną, suberti miltus, sumaišytus su kepimo milteliais,
druska. Įmaišyti varškę. Orkaitę įkaitinti iki 200 laipsnių temperatūros. Į
skardą įdėti margariną ir ištirpinti, tada tolygiai išskaidyti šepetėliu,
ypač gerai ištepant kraštus. Supilti tešlą, ant viršaus suberti uogas ir
užbarstyti cukrumi (pagal skonį, jei reikia). Kepti apie 30 min. Skanaus!



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Žalia špinatų blynų eglutė

Ingredientai:
Miltų 230 g
Druskos ½ a.š
Kefyro 300 ml
Kiaušinių 2 vnt
Špinatų (naudojau šaldytus ir smulkiai sumaltus) 100 g
Tirpinto margarino 2 v.š
Mozarelos sūrio 100 g
Pomidorų 2 vnt
Česnako 2 skiltelių
Bruknių 1 saujos
Pipirų 1
Aliejaus kepimui

Paruošimas:
Miltus sumaišyti su druska, įmušti kiaušinius, kefyrą ir gerai išplakti,
vėliau įmaišyti tirpintą margariną, smulkintą česnako skiltelę,
smulkintus špinatus (juos smulkinu iš anksto su smulkintuvu ir šlakeliu
vandens - gaunasi vientisa žalia masė, kurią užšaldau ledo kubeliuose
ir naudoju kai reikia). Kepti gerai įkaitintoje keptuvėje skirtingo dydžio
blynelius, kad paskui iš jų būtų galima formuoti eglutes. Iškepus
sluoksniuoti blynus su pjaustytu mozarela sūriu.
Padažas:
Pomidorus kiek apvirti, kad nusiimtų odelė. Tuomet viską susmulkinti
truntuvu iki vientisos masės drauge su bruknėmis ir likusia česnako
skiltele, įdėti šiek tiek druskos, pipirų.
Pirmiausia į lėkštę įpilkite padažą, tuomet nuo didžiausio iki mažiausios
sluoksniuokite blynelius su mazarelos sūriu ir dekoruokite bruknemis.
Skanaus!



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Provanso pica

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 70 g
Grietinės 125 g
Sodos 1 arbat. šaukštel.
Miltų 300 g
Vandens 0.25 stikl.
Aliejaus 1 valg. šaukšt.
Kriaušių 3 vnt.
Grietinės 150 g
Pelėsinio sūrio 300 g

Paruošimas:
Ant nedidelės ugnies ištirpinkite margariną. Kol jis atvės, į dubenį
sudėkite grietinę, sodą, aliejų, vandenį ir jau atvėsusį margariną. Viską
gerai išmaišykite. Tada dėkite miltų tiek, kol tešla nebelips prie rankų.
Padą plonai iškočiokite, įdėkite į skardą ir šiek tiek apkepkite. Tuomet
užtepkite grietinę, užbarstykite provanso žolelių, sudėkite supjaustytas
kriaušes ir sūrį. Kepkite iki 170 laipsnių įkaitintoje orkaitėje, kol sūris
gražiai išsilydys.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Pica su džiovintais pomidorais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 70 g
Miltų 300 g
Aliejaus 1 valg. šaukšt.
Sodos 1 arbat. šaukštel.
Grietinės 125 g
Vandens 0.25 skilt.
K. r. kalakutienos file 100 g
Svogūnų laiškų 50 g
Pomidorų 1 vnt.
Kiaušinio (virto) 1 vnt.
Džiovintų pomidorų 50 g
Fermentinio sūrio 100 g

Paruošimas:
Ant nedidelės ugnies ištirpinkite margariną. Į dubenį suberkite miltus,
sudėkite grietinėje gesintą sodą, aliejų, vandenį ir jau atvėsusį
margariną, šiek tiek pasūdykite. Viską gerai išminkykite, kol tešla
nebelips prie rankų. Padą plonai iškočiokite, perkelkite į skardą,
ištepkite pomidorų padažu ir ant viršaus tolygiai išdėliokite
kalakutienos file, griežinėliais pjaustytą pomidorą bei virtą kiaušinį,
smulkintus džiovintus pomidorus ir svogūno laiškus. Viršų apibarstykite
tarkuotu fermentiniu sūriu. Picą kepkite apie 35 min, iki 180 laipsnių
įkaitintoje orkaitėje.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Pica - vakarienė dviems

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 60 g
Druskos 0.5 arbat. šaukštel.
Mielių 2 arbat. šaukštel.
Cukraus 1 arbat. šaukštel.
Vandens 300 ml
Miltų 500 g

Paruošimas:
Į šiltą vandenį įberkite cukrų ir mieles, gerai išmaišykite, pridenkite ir
palaukite kol pakils. Miltus persijokite, įberkite druskos, supilkite
pašildytą margariną (turi būti neperšiltas). Viską išmaišykite kol gausis
elastinga masė. Dubenį pabarstykite miltais, įdėkite tešlą, pridenkite
rankšluosčiu ir palikite ją augti kol padvigubės. Tada padalinkite į dvi
dalis, jas kočiokite ir pirštų galiukais į tešlą pastuksenant  vėl kočiokite.
Galima tai daryti ir ant kepimo popieriaus, tada padas lengviau
persikels į skardą. Įdaras: virtas aštuonkojis ( verdama 45 min,
vandenyje, pagardintame įvairiomis prieskoninėmis žolelėmis, pvz.,
krapais, svogūnais, morkomis, salierais, česnakais, čiobreliais, taip pat
druska ir pipirais). Su Vilniaus margarinu pakepinkite šiaudeliais
pjaustytas morkas, saliero gumbą, porą, svogūną, ir kai jau viskas bus
sukepę, sudėkite supjaustytus aštuonkojus, galima pagardinti saulėje
džiovintais pomidorais (pagal skonį). Įdarą dėkite ant pado,
pabarstykite mėgstamu sūriu ir kepkite. Produktus įdarui galite dėti
pagal savo skonį.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Ūkiška pica

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 70 g
Miltų 300 g
Aliejaus 1 valg. šaukšt.
Sodos 1 arbat. šaukštel.
Grietinės 125 g
Vandens 60 ml

Paruošimas:
1. Ant nedidelės ugnies ištirpinkite margariną. 2. Išsijokite miltus. 3.
Kol vėsta margarinas, sodą sumaišykite su grietine. 4. Į miltus pilkite
sumaišytą grietinę, aliejų ir atvėsusį margariną. 5. Viską gerai
išmaišykite. Supilkite vandenį, dar kartą gerai išmaišykite, verskite ant
miltais pabarstyto stalo ir gerai išminkykite. 6. Plonai iškočiokite ir
picos padas paruoštas. Picos viršus priklauso nuo šaldytuvo turinio,
šiame recepte naudota – majonezas, sumaišytas su pomidorų padažu,
juo apteptas picos padas, dėti pjaustyti pievagrybiai, marinuoti
agurkėliai, kumpis, šiaktiek dešrelių. Viskas apibarstyta picos
prieskoniais, o prieš baigiant kepti - tarkuotas sūris. Kepkite 180
laipsnių įkaitintoje orkaitėje, apie 20 min. Skanaus!
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Pizza Mozzarella

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 35 g
Pilno grūdo kvietinių miltų 150 g
Alyvuogių aliejaus 0.5 valg. šaukšt.
Sodos 0.5 arbat. šaukštel.
Grietinės 60 g
Vandens 25 ml
Pomidoro 1 vnt.
Mozzarella sūrio 125 g
Kietojo sūrio 1 sauja
Pomidorų pastos 1 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Ant nedidelės ugnies ištirpinkite margariną. Kol jis atvės, į dubenį
sudėkite grietinę, sodą, aliejų, vandenį ir jau atvėsusį margariną. Viską
gerai išmaišykite. Tada dėkite miltų tiek, kol tešla nebelips prie rankų.
Padą plonai iškočiokite, įdėkite į skardą. Padą aptepkite pomidorų
pasta. Mozzarella ir pomidorus supjaustykite vienodo dydžio
griežinėliais ir sluoksniukite ant picos pado. Tuomet pabarstykite
druska ir pipirais. Užberkite saują kietojo sūrio ir pašaukite į  iki 180
laipsnių įkaitintą orkaitę, 20-25 min.
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Sūrio Pica

Ingredientai:
Sodos 1 arbat. šaukštel.
Grietinės 125 g
Vandens 60 ml
Margarinas VILNIUS kepiniams 70 g
Miltų 300 g
Aliejaus 1 valg. šaukšt.

Paruošimas:
1. Ant nedidelės ugnies ištirpinkite margariną. 2. Išsijokite miltus. 3.
Kol vėsta margarinas, sodą sumaišykite su grietine. 4. Į miltus pilkite
sumaišytą grietinę, aliejų ir atvėsusį margariną. 5. Viską gerai
išmaišykite. Supilkite vandenį, dar kartą gerai išmaišykite, verskite ant
miltais pabarstyto stalo ir gerai išminkykite. 6. Plonai iškočiokite ir
picos padas paruoštas. Picos viršus labai paprastas – picos padą
patepkite aliejumi, dėkite paprastą fermentinį sūrį, mocarela sūrį, tada
kietąjį sūrį ir apibarstykite picos prieskoniais. Dėkite į  180 lapsnių
įkaitintą orkaitę, apie 15 – 20 min, kol gražiai paruduos. Skanaus!



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Pica

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 70 g
Miltų 300 g
Druskos 1 žiups.
Aliejaus 1 valg. šaukšt.
Sodos 1 arbat. šaukštel.
Grietinės 125 g
Vandens 60 ml

Paruošimas:
Ant nedidelės ugnies ištirpinkite margariną, palikite atvėsti. Grietinę
sumaišykite su soda. Miltus išsijokite, į juos pilkite ištirpintą margariną,
grietinę sumaišytą su soda, aliejaus, vandens, maišykite ir minkykite
tešlą, miltų dėkite tiek, kad tešla neliptų prie rankų. Stalviršį
pabarstykite miltais ir iš paruoštos tešlos plonai iškočiokite du picos
padus. Patepkite juos aštriu pomidorų padažu, ant vieno pado viršaus
dėkite plonai pjaustytos dešros, mozzarellos sūrio, pomidorų, ant antro
– tarkuoto fermentinio sūrio, virtos vištienos ir marinuotų agurkėlių.
Kepkite iki 175ºC įkaitintoje orkaitėje apie 15 min. Skanaus!
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Mini Picos

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 30 g
Grietinės 60 g
Sodos 05 arbat. šaukštel.
Aliejaus 05 valg. šaukšt.
Vandens 20 ml
Miltų 2 stikl.

Paruošimas:
Ištirpinkite margariną Vilnius, nugesinkite sodą su grietine. Į dubenį
dėkite miltus, pilkite pravėsusį margariną, grietinę, su joje nugesinta
soda, pilkite aliejų bei vandenį. Išminkykite tešlą. Iškočiokite paplotį.
Susipjaustykite kitus ingredientus: svogūną, kumpį, alyvuoges,
pievagrybius, jalapeno pipirą bei sūrį. Iškočiotą paplotį dėkite į skardą,
jį aptepkite pomidorų padažu, sudėkite visus supjaustytus priedus ir
kepkite iki 190 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 15min. Skanaus!



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Pikantiškos lazdelės iš picos pado.

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 70 g
Miltų 300 g
Sodos 1 arbat. šaukštel.
Aliejaus 1 valg. šaukšt.
Grietinės 125 g
Vandens 60 ml
Česnako 3 skilt.
Prieskonių 3 valg. šaukšt.
Alyvuogių aliejaus 4 valg. šaukšt.

Paruošimas:
1. Ant nedidelės ugnies ištirpinkite margariną. 2. Išsijokite miltus. 3.
Kol vėsta margarinas, sodą sumaišykite su grietine. 4. Į miltus įpilkite
sumaišytą grietinę, aliejų ir atvėsusį margariną. 5. Viską gerai
išmaišykite. Supilkite vandenį, dar kartą gerai išmaišykite ir verskite
ant miltais pabarstyto stalo ir gerai išminkykite. 6. Plonai iškočiokite ir
picos padas paruoštas. Česnaką susmulkinkite, sumaišykite su
alyvuogių aliejumi ir prieskoniais (pagal skonį). Paruoštą masę tepkite
ant picos pado. Tada lenkite pusiau ir supjaustykite maždaug 1 cm
juostelėm, susukite ir dėkite į iki 180 laipsnių įkaitintą orkaitę,  apie 15
min. Valgyti su sriuba, sultiniu ar tiesiog vienas. Skanaus!



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Naminė pica

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 2 arbat. šaukštel.
Šilto vandens 180 ml
Sausų mielių 7 g
Cukraus 0,5 arbat. šaukštel.
Miltų

Paruošimas:
Į dubenį persijokite miltus, supilkite tirpintą Vilniaus margariną, mieles,
druską ir užminkykite tešlą. Uždenkite ir padėkite šiltai, kad pakiltų.
Tuo tarpu pasiruoškite, ką dėsite ant picos. Dėkite tai, ką randate
šaldytuve... Pieniška dešra, pomidorai,paprika, marinuoti svogūnėliai,
mėlynasis svogūnas... ir aišku sūris. Pakilusią tešlą iškočiokite ant
miltais pabarstyto stalo, dėkite ją į kepimo popierium patiestą skardą.
Tešlą patepkite pomidorų pasta, išdėliokite dešrą, daržoves,
užbarstykite sūriu ir kepkite iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje, apie
20 min.. Puikūs pietūs, SKANAUS!



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Pusryčių pica

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 70 g
Miltų 300 g
Vandens 50 ml
Grietinės 125 g
Aliejaus 1 valg. šaukšt.
Sodos 1 arbat. šaukštel.
Kiaušinių 4 vnt.
Šoninės 4 gab.
Pomidorų 2 vnt.
Mocarela sūrio 1 gab.

Paruošimas:
1. Gaminame picos tešlą. Ištirpinkite sviestą. Grietinę sumaišykite su
soda. Į didelį dubenį dėkite visus produktus ir užmaišykite tešlą. Dėkite
tešlą ant šiek tiek miltais pabarstyto paviršiaus ir minkykite, kol tešla
taps minkšta. 2. Iškočiokite apskritimo formos picos tešlą ir dėkite į
picos kepimo formą. Tešlą aptepkite pomidorų pasta. Tuo tarpu
apkepkite šoninę ir supjaustykite mažais gabaliukais. Ant picos viršaus
dėkite tarkuotą čederio sūrį, mocarelą, šoninę, smulkiai supjaustytus
pomidorus. Pabaigai įmuškite 4 kiaušinius. 3. Kepkite labai karštoje
260ºC orkaitėje apie 10-12 minučių. Papuoškite smulkintais svogūnų
laiškais.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Pica su varške ir pomidorais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 115 g
Miltų 210 g
Vandens 60 ml
Druskos 0,5 arbat. šaukštel.
Liesos varškės 200 g
Rūkyto kumpelio 100 g
Svogūno 1 vnt.
Pomidorų 1 - 2 vnt.
Fermentinio sūrio 100 g
Kiaušinio 1 vnt.
Bazilikų

Paruošimas:
Dubenyje sumaišykite miltus, druską ir cukrų. Sudėkite šaltą,
sutarkuotą Vilniaus margariną ir išmaišykite. Trinkite tarp pirštų tol, kol
susidarys trupiniai. Po truputį į trupinius supilkite  šaltą vandenį. Šiek
tiek lengvai paminkykite ir suformuokite iš tešlos rutulį. Suvyniokite į
maistinę plėvelę ir palaikykite šaldytuve apie 30 min. Atšalusią tešlą
iškočiokite ant miltais pabarstyto stalo, perkelkite į skardą. Varškę
sumaišykite su kubeliais pjaustytu kumpeliu ir ja aptepkite tešlos
pagrindą, užlenkite kraštus ir juos patepkite plaktu kiaušiniu, uždėkite
pjaustytus pomidorus, apibarstykite sūriu ir bazilikais. Kepkite iki 180
laipsnių įkaitintoje orkaitėje, apie 30-40 min.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Perlenkta pica

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 30 g
Grietinės 60 g
Sodos 0,5 arbat. šaukštel.
Aliejaus 0,5 valg. šaukšt.
Vandens 25 ml
Miltų 2 stikl.
Kumpio 100 g
Sūrio 50 g
Svogūno 1 galva
Rauginto agurko 50 g
Saulėje džiovintų pomidorų 4 gab.
Alyvuogių 6 vnt.
Pievagrybių 4 vnt.
Jalapeno pipirų 20 g
Marinuotų svogūniukų 8 gab.

Paruošimas:
Ištirpinkite margariną Vilnius, nugesinkite sodą su grietine. Į dubenį
dėkite miltus, pilkite pravėsusį margariną, grietinę, su joje nugesinta
soda, pilkite aliejų bei vandenį. Išminkykite tešlą. Iškočiokite paplotį.
Susipjaustykite kitus ingredientus: saulėje džiovintus pomidorus,
raugintą agurką, svogūną, kumpį, alyvuoges, pievagrybius, jalapeno
pipirą, sūrį bei marinuotus svogūniukus. Iškočiotą paplotį aptepkite
pomidorų pasta palikdami po 1cm nuo kraštų. Į vieną apteptą papločio
pusę sudėkite supjaustytus priedus, apibarstykite sūriu. Paliktą
papločio kraštelį aptepkite išplaktu kiaušiniu ir perlenkite picą, kraštus
užspausdami šakutės pagalba. Kepkite apie 20min, iki 190 laipsnių
įkaitintoje orkaitėje, prieš tai aptepę plaktu kiaušiniu. Skanaus!



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Pica su pesto padažu, mocarela ir pomidorais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 70 g
Grietinės 125 g
Sodos 1 arbat. šaukštel.
Miltų 300 g
Vandens 0.25 stikl.
Augalinio aliejaus 1 valg. šaukšt.
Špinatų 100 g
Žemės riešutų 80 g
Alyvuogių aliejaus 150 ml
Mocarelos 300 g
Vyšninių pomidorų 1 ind.

Paruošimas:
Puiki pica tiems, kuriems pabodo tradicinės picos su mėsa ir pomidorų
padažu. Pesto padažo variacijų yra keletas, aš pasirinkau su špinatais
ir žemės riešutais. Jį galite pasigaminti patys arba paieškoti
parduotuvės lentynose. Į dubenį išsijokite miltus. Puodelyje
sumaišykite grietinę su soda ir viską supilkite į miltus. Supilkite
augalinį aliejų, vandenį. Viską išmaišykite. Margariną kepiniams
"Vilnius" ištirpinkite ant mažos ugnies ir pravėsusį supilkite į miltų
masę. Išminkykite tešlą kol ši nelips prie rankų. Jei reikia galima
pabarstyti miltų. Iškočiokite tešlą ant kepimo popieriaus, truputį
pabarstyto miltais. Pesto padažo gamyba. Pakepinkite sausoje
keptuvėje riešutus ir juos sudėkite į maisto smulkintuvą kartu su
špinatais, česnaku, druska. Trinkite pamažu pildami alyvuogių aliejų.
Gautu padažu tepkite picos pagrindą (o likutį - į šaldytuvą), dėkite
mocarelą, vyšninius pomidorus ir viska pašlakstykite alyvuogių aliejumi
bei pagal skonį pabarstykite džiovinto čiobrelio. Dėkite į iki 170
laipsnių įkaitintą orkaitę ir kepkite 25-30 min. Skanaus!



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Mielinės bandelės su sezamais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 30 g
Miltų 220 g
Grietinėlės 35% 75 ml
Šilto vandens 75 ml
Sausų mielių 5 g
Cukraus 3 valg. šaukšt.
Sezamo sėklų 2 - 3 valg. šaukšt.
Druskos

Paruošimas:
Į drungną grietinėlės, tirpinto margarino ir vandens mišinį supilkite
cukrų ir mieles, maišant ištirpinkite. Sumaišykite miltus, sezamų sėklas
ir druską. Palengva supilkite vandens ir grietinėlės mišinį. Išminkykite
ir palikite šiltai pakilti apie 1 val. Iš pakilusios tešlos suformuokite
apvalius kamuoliukus, dėkite į skardą išklotą kepimo popieriumi,
paspauskite šiek tiek bandutę, ir kepkite iki 180 - 190 laipsnių
įkaitintoje orkaitėje, apie 10-15 min. Į bandeles galite įmaišyti juodųjų
sezamo sėklų ar aguonų. 



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Duonos lazdelės su kmynais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 ml
Vandens 250 ml
Druskos 2 arbat. šaukštel.
Cukraus 1 valg. šaukšt.
Kiaušinio 1 vnt.
Pirmos rūšies miltų 500 g
Šviežių mielių 20 g
Kmynų

Paruošimas:
Mieles ištrinkite su cukrumi, įberkite šaukštą miltų ir įpilkite 50 ml
pašildyto vandens. Viską gerai išmaišykite ir palikite mieles šiltoje
vietoje apie 15 – 20 min, kad suputotų. Į dubenį supilkite šiltą vandenį,
tirpintą margariną, suberkite druską, kmynus, išplaktą kiaušinį,
pakilusias mieles ir suberkite persijotus miltus. Užminkykite tešlą.
Minkykite 7 – 10 min, kol tešla nebekibs prie rankų. Tada dubenį
patepkite aliejumi ir sudėkite išminkytą tešlą. Dubenį padėkite į šiltą
vietą, uždenkite rankšluostuku ir palikite 1 – 1.5 val, kad tešla pakiltų.
Pakilusią tešlą perminkykite. Lentelę ar stalą pabarstykite miltais,
paimkite gabaliuką tešlos, jį plonai iškočiokite ir supjaustykite
pailgomis juostelėmis. Juosteles dėkite į skardą, išklotą kepimo
popieriumi. Palikite 15 min, kad juostelės pakiltų. Orkaitę įkaitinkite iki
200 laipsnių ir kepkite juosteles apie 6 – 8 min iš vienos pusės, paskui
jas apverskite ir dar kepkite apie 4 min iš kitos pusės. Jei norite labiau
paskrudusių juostelių, kepkite ilgiau.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Mielinės bandelės

Ingredientai:
Miltų 500 g
Kiaušinių (L dydžio) 2 vnt.
Cukraus 50 g
Sausų mielių 7 g
Šilto pieno 125 ml
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g

Paruošimas:
Miltus persijokite ir sumaišykite su mielėmis. Sudėkite likusius
produktus ir gerai išminkykite tešlą. Uždenkite ir šiltai kildinkite, kol
tešla pakils dvigubai. Tada dar kartą perminkykite tešlą ir formuokite
bandeles, padarytas sudėkite į skardą, aptepkite plaktu kiaušiniu ir dar
palaikykite apie dešimt minučių šiltai. Kepkite iki 180 laipsnių
įkaitintoje orkaitėje kol gražiai paruduos. Įdarui galite naudoti dešreles,
rūkytus lašinukus su svogūnais ir pipiriukais ar panašiai.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Bandelės su česnaku

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 30 g
Pieno 250 ml
Cukraus 20 g
Druskos 0.5 arbat. šaukštel.
Sausų mielių 1 arbat. šaukštel.
Miltų 400 g
Aptepimui: kiaušinio 1 vnt.
Pieno 1 valg. šaukšt.
Įdarui: sviesto 60 g
Česnako 8 skilt.
Džiovintų petražolių 2 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Pieną įpilkite į karščiui atsparų indą, įdėkite margarino, cukraus,
druskos. Pakaitinkite, kol ištirps margarinas. Ataušinkite. Sausas mieles
sumaišykite su miltais ir po truputį berkite į tešlą. Sumaišius palikite
šiltoje vietoje apie 1 val, kad tešla pakiltų. Tešlą padalinkite į 12 dalių,
suformuokite rutuliukus, įspauskite per vidurį, išdėliokite ant kepimo
popieriumi išklotos skardos ir vėl palikite kilti apie 30 min. Įdarui
česnaką smulkiai supjaustykite ir su petražolėmis įdėkite į kambario
temperatūros, minkštą sviestą, gerai išmaišykite. Kai bandelės truputį
iškyla, kiekvieną iš jų įpjaukite peiliu, aptepkite kiaušinio ir pieno
plakiniu ir įspauskite dalį įdaro. Kepkite iki 175 laipsnių įkaitintoje
orkaitėje apie 20 min. Skanaus!



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Bandelės

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 60 g
Miltų 500 g
Pieno 250 ml
Cukraus 1 valg. šaukšt.
Druskos 1 arbat. šaukštel.
Sausų mielių 7 g
Kiaušinio 1 vnt.
Įdarui I: sviesto 50 g
Cukraus 100 g
Malto cinamono 1 arbat. šaukštel.
Malto muskato 0.5 arbat. šaukštel.
Įdarui II: dešrelių 500 g
Aliejaus (patepimui) 10 ml
Įdarui III: pusriebės varškės 360 g
Kiaušinių 10 vnt.
Grietinės 1 valg. šaukšt.
Cukraus 2 valg. šaukšt.
Razinų 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Dubenyje išmaišykite 300 g miltų, cukrų, sausas mieles ir druską.
Margariną išlydikite, tada įpilkite pieno. Nuimkite nuo ugnies.
Atskirame inde išplakite kiaušinį. Margarino, pieno ir kiaušinio mišinį
įpilkite į sausų produktų dubenį, šaukštu viską gerai išmaišykite.
Galiausiai įdėkite likusius miltus ir minkykite tešlą, kuri truputį dar lips
prie rankų, minkykite apie 10 min. Tešlą palikite 30-60 min šiltoje
vietoje, kad pakiltų. Įdaras: I - Cinamoninės bandelės. Stalviršį
pabarstykite miltais ir iš tešlos iškočiokite stačiakampį. Sviestą
išlydikite, cukrų sumaišykite su cinamonu ir maltais muskatais.
Iškočiotą stačiakampį aptepkite sviestu ir pabarstykite cukraus ir
cinamono mišiniu. Susukite skačiakampį į ritinėlį. Supjaustykite jį
riekelėmis ir išdeliokite ant kepimo popieriumi išklotos skardos. Vėl
palikite 30-45 min, kad pakiltų. Kepkite iki 175ºC įkaitintoje orkaitėje
apie 25 min. II - Bandelės su dešrelėmis. Iš tešlos iškočiokite
stačiakampį, supjaustykite jį ilgomis juostelėmis, jomis apsukite
dešreles ir sudėkite ant kepimo popieriumi išklotos skardos. Vėl
palikite 30-45 min, kad pakiltų. Prieš kepant bandeles patepkite
aliejumi. Kepkite iki 175ºC įkaitintoje orkaitėje apie 25 min. III -
Bandelės su varške. Paimkite pakilusios tašlos gabalėlį, rankose
suformuokite blynelį, į vidų dėkite įdaro, pirštais suspauskite kraštus,
lyg mėgintumėte užsukti. Sodinkite bandeles suklijuota dalimi į apačią
ant kepimo popieriumi išklotos skardos. Suformavus visas bandeles
leiskie joms pakilti, palikite apie 30 min. Pakilusias bandeles patepkite
aliejumi ir kepkite iki 175ºC įkaitintoje orkaitėje apie 25 min. Skanaus!



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Belgiški mieliniai vafliai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Pieno 600 ml
Kiaušinių 3 vnt.
Kvietinių miltų 3 stikl.
Cukraus 100 g
Vanilinio cukraus 1 arbat. šaukštel.
Sausų mielių 3 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Truputį pieno pašildykite, suberkite sausas mieles ir leiskite joms
suputoti. Kiaušinio baltymus atskirkite nuo trynių ir atidėkite.
Užmaišykite tešlą: suplakite pieną, trynius, sviestą, vanilinį cukrų,
cukrų, suputojusias mieles ir miltus. Leiskite jai pakilti. Iki standumo
išplakite kiaušinio baltymus ir atsargiai įmaišykite į tešlą. Kepkite
vaflius specialioje vaflinėje, vidutinėje kaitroje, kol gražiai apskrus,o
vidus bus iškepęs.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Viduržemio jūros pica

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 70 g
Miltų 300 g
Grietinės 125 g
Vandens 50 ml
Aliejaus 1 valg. šaukšt.
Sodos 1 arbat. šaukštel.
Saulėje džiovintų pomidorų aliejuje 150 g
Alyvuogių 20 vnt.
Pomidorų padažo 50 ml
Parmezano 100 g

Paruošimas:
1) Pagal pirmąją pamoką pasigaminkite picos paplotėlį. 2) Paviršių
plonu sluoksniu aptepkite aliejumi nuo saulėje džiovintų pomidorų. 3)
Aptepkite pomidorų padažu. 4) Išdėliokite smulkiai supjaustytas
alyvuoges ir saulėje džiovintus pomidorus. 5) Išdėliokite griežinėliais
supjaustytą "Žemaitijos pieno" sūrį. 6) Apibarstykite Viduržemio jūros
prieskoniais. 6) Kepkite 40 minučių iki 170 laipsnių įkaitintoje orkaitėje.
7) Iškepusią picą apibarstykite smulkiomis parmezano drožlėmis.
Skanaus!



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Pica su kremu ir braškėm

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 30 g
Miltų 150 g
Vandens 30 ml
Sodos 0,5 arbat. šaukštel.
Alyvuogių aliejaus 0,5 valg. šaukšt.
Grietinės 65 g

Paruošimas:
1.Ant nedidelės ugnies ištirpinkite margariną. 2. Išsijokite miltus. 3. Kol
vėsta margarinas, sodą sumaišykite su grietine. 4. Į miltus įpilkite
sumaišytą grietinę, aliejų ir atvėsusį margariną. 5. Viską gerai
išmaišykite. Supilkite vandenį, dar kartą gerai išmaišykite ir verskite
ant miltais pabarstyto stalo ir gerai išminkykite. 6. Plonai iškočiokite ir
picos padas paruoštas. Šaukite į iki 180 laipsnių įkaitintą orkaitę ir
kepkite apie 10 min kol gražiai paruduos, tada išimkite  ir greitai
aptepkite kremu ir dar 2 min. dėkite į orkaitę. Prieš valgant dėkite
braškių griežinėlius.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Batonas su morkom ir moliūgo sėklom

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Šilto vandens 75 ml
Grietinėlės 35 proc. riebumo 75 ml
Sausų mielių 5 g
Cukraus 3 v.š.
Kvietinių miltų 250 g
Morkų 2 vnt.
Moliūgų sėklų 2-3 šaukštai
Druskos žiupsnelis

Paruošimas:
Į drungną grietinėlės ir vandens mišinį supilkite tirpintą margariną,
cukrų ir mieles, maišant ištirpinkite. Sumaišykite miltus, moliūgų
sėklas, tarkuotas morkas ir druską. Palengva supilkite vandens,
margarino ir grietinėlės mišinį. Išminkykite ir palikite šiltai pakilti apie 1
val. Iš pakilusios tešlos suformuokite pailgus batoniukus, dėkite į
skardą išklotą kepimo popieriumi ir kepkite iki 180-190 laipsnių
įkaitintoje orkaitėje apie 30 min.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Provanso žolelių duonelė

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 7 v.š.
Vandens 1 stiklinės
Kvietinių miltų 2 stiklinės
Druskos 1 a.š.
Kukurūzų miltų 1 stiklinė
Sausų mielių 1 a.š.
Cukraus 1 a.š.
Alyvų ar kito aliejaus 100 g
Česnako 3-4 skiltelės
Pjaustytų bazilikų žiupsnelis
Petražolių žiupsnelis
Raudonėlių žiupsnelis
Krapų žiupsnelis
Čiobrelių žiupsnelis
Mairūno žiupsnelis
Kmynų žiupsnelis

Paruošimas:
PROVANSO ŽOLELIŲ DUONELE gaminimas : stiklinė-200ml. Vienoje
stiklinėje šilto vandens išmaišykite mieles ir cukrų, palikite šiltoje
vietoje 15 min., kad suputotų. Pasiruoškite prieskonius užpilui (3 v.š.),
žalumynus smulkiai supjaustykite, sumaišykite su ištirpintu margarinu,
įspauskite česnaką ir viską palikite dubenėlyje iki panaudojimo.
Dideliame inde suberkite sijotus miltus, jei neturite kukurūzų miltų,
galite naudoti vien tik kvietinius, įberkite druską, tirpintą margariną,
supilkite mielių mišinį, viską minkykite kokias 5min, tešlą apdenkite
rankšluostuku ir palikite 1val. šiltoje vietoje, kad pakiltų. Pakilusią tešlą
dar kartą gerai išminkykite, verskite ant lentos, pabarstytos miltais,
kočiokite apvalų lakštą, nekočiokite per plonai. Tešlos lakštą gausiai
patepkite pasiruoštu aliejaus mišiniu, supjaustykite juostelėmis. Imkite
po vieną juostelę ir susukite spiralę, dėkite ją į kepimo skardą iškotą
kepimo popierium, palikite dar pusvalandžiui, kad pakiltų. Kepkite iki
200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 30 min.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Mieliniai blynai su obuoliais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 20 g
Alyvuogių aliejaus 20 g
Grietinės 1 arbat. šaukštel.
Kiaušinio 1 vnt.
Druskos 05 arbat. šaukštel.
Cukraus 2 valg. šaukšt.
Šviežių mielių 7 g
Pieno 200 ml
Miltų 200 g
Obuolio 1 vnt.

Paruošimas:
Į dubenį persijokite miltus, įberkite druskos ir padarykite viduryje
duobutę. Ištirpinkite mieles su cukrumi. Į miltus supilkite ištirpintas
mieles, šiltą pieną ir kiaušinį. Viską išplakite, toliau supilkite aliejų,
tirpintą margariną ir grietinę, viską plakite šluotele, kol neliks
gumuliukų. Tešla turi gautis tirštos grietinės konsistencijos. Leiskite
tešlai pastovėti apie 20 min, kol kelis kart pakils. Į pakilusią tešlą
įpjaustykite obuolį. Kepkite blynus keptuvėje, kol gražiai apkeps abi
pusės. Skanaus!



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Naminė pica

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 70 g
Pieno 1 stikl.
Mielių 5 g
Aliejaus 1 valg. šaukšt.
Druskos 1 žiupsnelis
Cukraus 1 arbat. šaukštel.
Miltų 3 skilt.

Paruošimas:
Pieną pašildykite, supilkite į minkymo indą. Ten suberkite mieles,
supilkite alyvuogių aliejų, ištirpintą margariną, suberkite druską ir
cukrų. Supilkite du puodelius miltų ir užmaišykite lipnią tešlą. Supilkite
likusį puodelį miltų, išminkykite. Padėkite pakilti šiltai 30-60 minučių.
 Kai ruošitės kepti - miltuotomis rankomis atgnybkite tešlos,
suformuokite rutulį ant miltuoto stalo ir dar šiek tiek pamiltavę
iškočiokite apie 5 mm storio lakštą. Ant viršaus dėkite jūsų mėgiamus
ingredientus. Aš dėjau grybus, mėlyną svogūną bei daug sūrio :)



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Pica su ožkos sūriu ir mėlynaisiais svogūnais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 70 g
Miltų 300 g
Grietinės 125 g
Sodos 1 arbat. šaukštel.
Aliejaus 1 valg. šaukšt.
Paprikų padažo 5 valg. šaukšt.
Ožkų sūrio 70 g
Mėlynojo svogūno 5 griežinėlių
Druskos 1 žiups.
Maltų juodųjų pipirų 1 žiups.
Baziliko 2 lapelis
Čiobrelio 3 šak.
Vandens 0.4 stikl.

Paruošimas:
Ištirpinkite margariną ant nedidelės ugnies ir leiskite jam atvėsti.
Išsijokite miltus. Grietinę sumaišykite su soda. Į miltus supilkite grietinę
su soda, aliejų ir jau atvėsusį margariną. Viską sumaišykite. Supilkite
vandenį. Pilkite dar šiek tiek miltų, kad tešla nebeliptų prie rankų.
Kočiokite ir dėkite ingredientus. Aš siūlau dėti paprikų padažiuko, jis
man šioje situacijoje skaniausias. Uždėkite ožkų sūrio, papjaustykite
mėlynojo svogūno. Užbarstykite žiupsnelį druskos, maltų juodųjų pipirų.
Kepkite iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje, 40 - 50 minučių.
Papuoškite čiobrelio šakele, keliais bazilikų lapeliais. Jie suteiks
nuostabaus aromato. Skanaus! P.S. Paprikų padažą puikiai pakeis
naminis pomidorų padažas.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Sočioji pica

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 70 g
Aliejaus 2 valg. šaukšt.
Fermentinio sūrio 200 g
Miltų 300 g
Sodos 1 arbat. šaukštel.
Grietinės 125 g
Vandens 0.25 stikl.
Raudonos paprikos 0.5 vnt.
Pomidorų padažo 2 valg. šaukšt.
Kiaulienos šoninės 50 g
Garstyčių 2 valg. šaukšt.
Mėsos faršo 100 g
Marinuotų kukurūzų 50 g
Marinuoto agurko 1 vnt.
Saldžiosios paprikos miltelių 1 žiups.
Džiovintų žalumynų 1 žiups.

Paruošimas:
Ant nedidelės ugnies ištirpinkite margariną. Išsijokite miltus. Kol atvės
margarinas, sumaišykite grietinę ir sodą. Į miltus supilkite sumaišytą
grietinę, 1 valg. šaukštą aliejaus ir atvėsusį margariną. Viską gerai
išmaišykite. Supilkite vandenį. Miltų dėkite tiek, kad tešla nebeliptų
prie rankų. Gerai išminkykite tešlą. Plonai iškočiokite tešlą ir padas
picai paruoštas. Paruoštą picos padą ištepkite garstyčiomis ir pomidorų
padažu, užbarstykite sutarkuotą fermentinį sūrį, uždėkite pakepintą
mėsos faršą, agurkų griežinėlius, smulkintus svogūnų laiškus ir
kiaulienos šoninę, užberkite marinuotų kukurūzų, taip pat susmulkintą
papriką. Apibarstykite smulkintu čiobreliu, saldžiąja paprika ir
džiovintais žalumynais. Kepkite orkaitėje, kol viskas gražiai apskrunda.
Skanaus!



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Mieliniai blynai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Miltų 150 g
Pieno 250 ml
Sausų mielių 7 g
Cukraus pudros 70 g
Kiaušinių 2 vnt.
Druskos 1 žiups.
Aliejaus 50 ml
Grietinės 50 ml
Vandens 100 ml
Citrinos žievelės 1 vnt.

Paruošimas:
Persijokite miltus ir sausas mieles. Miltų viduryje padarykite duobutę ir
supilkite šiltą pieną. Sviestą, kiaušinį, cukraus pudrą, šiek tiek vanilinio
cukraus, citrinos žieveles maišykite mediniu šaukštu, kol išeis kremas.
Į miltus įmaišykite sviesto kremą. Viską gerai išmaišykite. Tešlą
uždenkite rankšluosčiu ir palikite 15 min., kad tešla iškiltų. Keptuvę
gerai įkaitinkite, patepkite riebalais, samčiu įpilkite paruoštos tešlos ir
apverčiant kepkite blynus. Patiekite su spanguolėmis ir plakta
grietinėle.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Skanioji pica

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 70 g
Miltų 300 g
Aliejaus 1 valg. šaukšt.
Sodos 1 arbat. šaukštel.
Grietinės 125 g
Vandens 0.25 stikl.
Faršo 500 g
Juodųjų alyvuogių 0.5 skardinė(s)
Pomidorų 3 vnt.
Raudonos paprikos 1 vnt.
Svogūnų 2 vnt.
Grybų 1 sauja
Tarkuoto sūrio 2 saujos
Špinatų 3 lapai
Pomidorų padažo 2 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Pasiruoškite picos padą. Ištirpinkite margariną, išsijokite miltus. Kol
margarinas vėsta, grietinę sumaišykite su soda. Į miltus supilkite
atvėsusį margariną, sumaišytą grietinę, aliejų. Viską gerai išmaišykite,
supilkite vandenį. Dėkite miltų tiek, kad tešla nebeliptų prie rankų.
Gerai išminkykite. Plonai iškočiokite ir padas picai paruoštas. Tuomet
pasiruoškite faršą. Faršą sumaišykite su pjaustytais svogūnais, paprika,
prieskoniais ir kepkite keptuvėje. Picos pagrindą ištepkite pomidorų
padažu, dėkite iškepusį faršą. Ant faršo sudėkite pjaustytas alyvuoges,
grybus, pomidorus, špinatų lapelius. Viską paslepkite po sūrio
sluoksniu. Pašaukite į orkaitę ir kepkite kol sūris išsilydo, o picos padas
paskrunda.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Sluoksniuotos tešlos užkandžiai su kumpiu ir
sūriu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 375 g
Miltų 500 g
Druskos 2 arbat. šaukštel.
Vandens 250 ml
Parūkyto kumpelio 200 g
Fermentinio sūrio 200 g
Kiaušinio 1 vnt.

Paruošimas:
Ant silpnos ugnies ištirpinkite apie 50 g margarino. Į dubenį persijokite
miltus. Padarykite duobutę ir į ją suberkite druską, supilkite vandenį
bei atvėsusį ištirpintą margariną Vilnius. Išminkykite tešlą,
suformuokite rutulį ir jo viršuje peiliu įpjaukite kryžių. Likusią
margarino dalį dėkite tarp dviejų kepimo popieriaus lakštų ir
iškočiokite iki 1cm storio, formuojant stačiakampį. Padėkite į šaldytuvą
kad atvėstų. Tešlą padėkite ant miltais pabarstyto paviršiaus ir
atlenkus įpjautus kraštus, iškočiokite iki taps panašios formos kaip
keturlapis dobilas. Tešlos vidurį palikite kiek storesnį nei kraštai. Į
tešlos centrą dėkite atvėsusį margariną, užlankstykite  jos kraštus, kad
visiškai jį paslėptų. Apverskite tešlą ir iškočiokite pailgą apie 7-8mm
storio stačiakampį. Jį sulankstykite į 3 lygias dalis, suvyniokite į plėvelę
ir padėkite į šaldytuvą 30 min. Atvėsusią tešlą dar kelis kartus
iškočiokite, sulankstykite ir atvėsinkite. Formuojant pyragėlius,
iškočiotą tešlą supjaustykite kvadratėliais, dėkite smulkiai pjaustyto
parūkyto kumpelio ir riekelę fermentinio sūrio. Suformuokite pyragėlius.
Viršų aptepkite kiaušinio plakiniu. Kepkite iki 200 laipsnių įkaitintoje
orkaitėje apie 15-20 min.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Sluoksniuotos tešlos užkandžiai su troškintais
kopūstais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 375 g
Miltų 500 g
Druskos 2 arbat. šaukštel.
Vandens 250 ml
Raugintų kopūstų 200 g
Kiaušinio 1 vnt.

Paruošimas:
Ant silpnos ugnies ištirpinkite apie 50 g margarino. Į dubenį persijokite
miltus. Padarykite duobutę ir į ją suberkite druską, supilkite vandenį
bei atvėsusį ištirpintą margariną Vilnius. Išminkykite tešlą,
suformuokite rutulį ir jo viršuje peiliu įpjaukite kryžių. Likusią
margarino dalį dėkite tarp dviejų kepimo popieriaus lakštų ir
iškočiokite iki 1cm storio, formuojant stačiakampį. Padėkite į šaldytuvą
kad atvėstų. Tešlą padėkite ant miltais pabarstyto paviršiaus ir
atlenkus įpjautus kraštus, iškočiokite iki taps panašios formos kaip
keturlapis dobilas. Tešlos vidurį palikite kiek storesnį nei kraštai. Į
tešlos centrą dėkite atvėsusį margariną, užlankstykite  jos kraštus, kad
visiškai jį paslėptų. Apverskite tešlą ir iškočiokite pailgą apie 7-8mm
storio stačiakampį. Jį sulankstykite į 3 lygias dalis, suvyniokite į plėvelę
ir padėkite į šaldytuvą 30 min. Atvėsusią tešlą dar kelis kartus
iškočiokite, sulankstykite ir atvėsinkite. Formuojant pyragėlius,
iškočiotą tešlą supjaustykite kvadratėliais, į jų vidurį dėkite po šaukštą
troškintų raugintų kopūstų ir suformuokite pyragėlius. Viršų aptepkite
kiaušinio plakiniu. Kepkite iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie
15-20 min



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Pica ,,Bolonija

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Miltų 240 g
Šilto vandens 150 ml
Sausų mielių 20 g
Įdaryti : 50 margarino 50 g
Kiaušinių 2 vnt.
Pomidorų padažo 50 g
Sūrio 130 g

Paruošimas:
Miltus sumaišykite su mielėmis, supilkite šiltą vandenį, įdėkite 100g
margarino ir druskos. Užminkykite tešlą ir pusvalandį palaikykite šiltoje
vietoje. Kiaušinius ištrinkite su sviestu. Svogūnus supjaustykite žiedais,
pomidorus - skiltelėmis. Sūrį sutarkuokite. Iš tešlos ant skardos
suformuokite keturius papločius. Ant jų dėkite kiaušinių mišinį,
pabarstykite tarkuotu sūriu, o tada sudėkite svogūnus ir pomidorus.
Viską apibarstykite maltais pipirais, druska, sūriu ir aptepkite pomidorų
padažu. Orkaitę įkaitinkite iki 160 laipsnių ir kepkite 20min. Iškeptą
picą pabarstykite smulkintais žalumynais.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Pica

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Pieno 1 stikl.
Kiaušinių 2 vnt.
Mielių 40 g
Miltų 500 g
Cukraus 1 arbat. šaukštel.
Svogūnų 2 vnt.
Sūrio 200 g

Paruošimas:
Sviestą ištirpinkite, supilkite pieną, berkite cukrų ir druską. Mišinys turi
būti drungnas. Į ji sutrupinkite mieles, įmuškite kiaušinius ir išmaišykite.
Miltus berkite į paruoštą mišinį, užmaišykite tešlą, pabarstykite miltais
ir laikykite šiltai, kol ši pakils dvigubai. Pakilusią tešlą padalykite į
keturis gabalėlius. Iškočiokite picos papločius, juos subadykite šakute.
Aptepkite padažu: 8 šaukštai majonezo, kečupo, 2 česnako skiltelių,
prieskoninių žalumynų. Supjaustykite produktus ir užberkite
fermentinio sūrio. Kepkite iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje, apie 20
min.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Bandelės su grybais ir kopūstais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 375 g
Miltų 500 g
Druskos 2 arbat. šaukštel.
Vandens 250 ml
Grybų 2 saujos
Raugintų kopūstų 250 g

Paruošimas:
Išsijotų miltų viduryje padarykite duobutę, suberkite druską. Supilkite
vandenį, ištirpintą bei atvėsusį margariną. Išminkykite tešlą.
Suformuokite rutulį, jo viduryje įpjaukite kryžių. Įdėkite margariną tarp
dviejų kepimo popieriaus lakštų ir kočėlu išmuškite 1 cm storio.
Suformuokite margarino lakštus, kad gautųsi stačiakampis. Padėkite į
šaldytuvą. Atlenkite kiekvieną tešlos kampą ir iškočiokite. Į tešlos
centrą dėkite išmuštą margariną, užlankstykite tešlos kampus, kad jo
nebesimatytų. Apverskite tešlą ir iškočiokite pailgą stačiakampį.
Sulankstykite tešlą į tris lygias dalis. Suvyniokite tešlą į maistinę
plėvelę ir padėkite į šaldytuvą 30min. Ištraukite atvėsusią tešlą ir visą
procesą pakartokite dar kelis kartus. Tuomet kelias minutes troškinkite
raugintus kopūstus su grybais. Iškočiokite tešlą ir supjaustykite
norimais lakšteliais. Į juos dėkite kopūstus ir grybus, užspauskite
bandeles ir pašaukite į orkaitę. Kepkite apie 15-20min.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Pica su rukyta lašiša

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 70 g
Miltų 300 g
Aliejaus 1 valg. šaukšt.
Sodos 1 arbat. šaukštel.
Grietinės 125 g
Vandens 200 ml
Rukytos lašišos 350 g
Majonezo 10 valg. šaukšt.
Fermentinio sūrio 300 g

Paruošimas:
Ant nedidelės ugnies ištirpinkite margariną VILNIUS, išsijokite miltus.
Kol atvės margarinas, sumaišykite grietinę su soda. Į miltus supilkite
grietinę sumaišytą su soda, aliejų ir atveėusį margariną. Viska gerai
sumaišykite ir supilkite vandenį. Dėkite miltų tiek, kad tešla neliptų
prie rankų. Gerai išminkykite tešlą. Plonai iškočiokite ir štai paruoštas
padas picai. Įdaras: rūkyta lašiša, ant viršaus majonezas ir gausiai
užtarkuotas sūris. Kepkite iki 170 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 40
min.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Vegetarinė pica

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Sluoksniuotos tešlos 250 g
Kietai virtų kiaušinių 2 vnt.
Špinatų 100 g
Pomidorų padažo 100 ml
Porų 50 g
Fermentinio sūrio 150 g
Sojos padažo 2 valg. šaukšt.
Prieskonių picai 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Atšildykite sluoksniuotą tešlą ir įdėkite į indą, pateptą margarinu,
šakute truputį pabadykite tešlą. Ant viršaus uždėkite kepimo popierių,
užberkite keletą saujų žirnių ar pupelių ir kepkite 15 min. iki 200
laipsnių įkaitintoje orkaitėje. Nuimkite kepimo popierių su žirniais ar
pupelėmis. Truputį suspauskite picos papločio iškilimus. Kol kepa
paplotis, Vilniaus margarine apkepkite špinatus ir porą. Sumaišykite
sojos padažą su 2 šaukštais pomidorų padažo ir paskleiskite ant picos
papločio. Truputį užberkite tarkuoto sūrio. Tada sudėkite supjaustytus
kiaušinius ir apkeptus špinatus su porais. Apiberkite tarkuotu sūriu,
uždėkite pomidorų padažo ir užberkite prieskonius. Picą kepkite 15 min.
iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Naminė duona

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Kvietinių miltų 250 g
Ruginių miltų 250 g
Cukraus 40 g

Paruošimas:
Visus ingredientus supilkite į indą kartu ir išmaišykite. Įpilkite 400 ml
šilto virinto vandens ir ištirpintą margariną "Vilnius" kepiniams. Gerai
išminkykite kol tešla taps vienalytė. Palikite tešlą uždengtą maistine
plėvele ar folija 30 min. Iš tešlos miltuotomis rankomis suformuokite
kepaliuką, padėkite ant kepimo skardos, išklotos kepimo popieriumi ir
palikite pakilti šiltoje vietoje 30-45 min. Patepkite kepaliuko paviršių
vandeniu, padarykite įpjovas, užberkite nuplautus ir nuplikytus kmynus
ir įdėkite į įkaitintą orkaitę. Kepkite iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje
45-60 min.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Vyniotinis su rikotos sūriu ir vaisiais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
kiaušiniai 4 vnt.
miltai 200 g
cukrus 100 g
citrinos sultys 1 vnt.
kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
druska 1 žiups.
kmynai 1 arbat. šaukštel.
šokoladas 100 g
rikotos sūris 250 g
cukrus 2 valg. šaukšt.
cukraus pudra 1 valg. šaukšt.
konservuotos persikų puselės 2 vnt.
konservuoti ananasai 1 griežinėl
sviestas (popieriaus patepimui) 20 g
apelsinų cukatų 1 valg. šaukšt.

Paruošimas:
5 kiaušinių trynius atskirti nuo baltymų. Į baltymus 5pilti vienos citrinos
sultis ir truputį paplakti. Po truputį berti pusę cukraus ir plakti iki
standžių putų. Likusį cukrų trinti su kiaušinių tryniais iki cukrus ištirps,
įdėti druską, nutarkuotą citrinos žievelę. Dalį baltymų masės sumaišyti
su trynių mase, po šaukštą įsijojant miltus, kepimo miltelius (išmaišyti
miltuose). Įmaišyti likusius baltymus. Gerai išmaišyti. Kepimo skardą
iškloti popieriumi ir patepti sviestu. Įpilti tešlą ir išlyginti. Kepti
įkaitintoje orkaitėje apie 10 min. 200℃ temperatūroje kol gražiai
pagels. Išimti iš orkaitės ir tolygiai paberti 2 šaukštus cukraus ant
kepinio. Ant stalo patiesti kepimo popierių ir padėti ant jo apverstą
iškeptą lakštą. Nuimti kepimo popierių. Tolygiai patepti įdaru ir greitai
suvynioti. Palikti kol atvės. Įdaras. Gabalėliais supjaustyti 2
konservuoto persiko puseles ir vieną konservuoto ananaso griežinėlį.
Juos sumaišyti su rikotos sūriu ir 1 šaukštu cukraus pudros. Ištirpinti
šokoladą ir užlieti ant vyniotinio. Uždėti 1 šaukštą apelsinų cukatų.
Prieš valgant vyniotinį supjaustyti maždaug 2/3 cm. pločio riekelėm.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Pyragaičiai su datulėmis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
miltai 250 g
kiaušiniai 4 vnt.
cukrus 100 g
kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
grietinėlė 35% 100 ml
datulės be kauliukų 300 g
cukrus (karamelei) 50 g
medus (karamelei) 2 valg. šaukšt.
druska 1 žiups.
sviestas 20 g
ananasų sirupas 100 ml
grietinė 30% 200 ml

Paruošimas:
4 kiaušinių trynius atskirti nuo baltymų. Į baltymus 5pilti vienos citrinos
sultis ir truputį paplakti. Po truputį berti pusę cukraus ir plakti iki
standžių putų. Likusį cukrų trinti su kiaušinių tryniais iki cukrus ištirps,
įdėti druską, nutarkuotą citrinos žievelę. Dalį baltymų masės sumaišyti
su trynių mase, po šaukštą įsijojant miltus, kepimo miltelius (išmaišyti
miltuose). Įmaišyti likusius baltymus. Įkaitinti orkaitę iki 200*C. Tešlą
įpilti į kepimo popieriumi ištiestą (sviestu pateptą) skardą. Kepti 200C
temp. apie 25 min. Ar iškepė patikrinkite mediniu smeigtuku – jei
sausas smeigtukas, vadinasi jau iškepė. Karamelė: Užvirti ananasų
sirupą. Atskiroje keptuvėje kepti cukrų iki norimos spalvos. Skystą
cukrų įpilti į ananasų sirupą. Įpilti grietinėlę ir pavirinti. Nuimti nuo
ugnies ir įmaišyti 2 šaukštus medaus. Ant iškepto pyrago uždėti
datules maždaug taip, kad vėliau supjausčius pyragaičiais, datulė
kiekviename jų būtų per vidurį. Ant viršaus pyrago su dalulėmis užpilti
padarytą karamelę. Kepti orkaitėjes apie 20 min. 170C. temp. Kai
pravės supjaustyti kvadratėliais, kad datulė būtų kiekvieno pyragaičio
viduryje. Kai pyragaičiai atvės. Tada juos perpjauti per vidurį ir sutepti
30% ar riebesne grietine, ar norima uogiene (tinka persikų džemas).
Ant grietinės galima užberti riešutų. Suteptų pyragaičių šonus apdėti
trupiniais (kokoso drožlėm, šokolado drožlėm... kuo turite ar norite).
Ant pačių pyragaičių galima užberti ir smulkintų riešutų.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Pyragas su maskarpone ir karamelizuotomis
kriaušėmis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
miltai 400 g
cukrus 100 g
kiaušinis 1 vnt.
druska 1 žiups.
grietinė 2 valg. šaukšt.
kriaušės 6 vnt.
cukrus 250 g
vanduo 50 g
sviestas 50 g
citrinos sultys 2 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Sumaišyti miltus su 100g cukrumi ir žiupsneliu druskos. Šaltą
margariną įkapoti peiliu į sviestą kol pasidarys maži margarino
gabaliukai. Įmušti kiaušinį ir įdėti grietinę. Viską gerai išmaišyti ir
minkyti iki vientisos masės. Tešlą įdėti į polietileno maišelį ir šaldytuve
palaikyti bent pusvalandį. Bulvių skustuku nulupti kriaušes, išimti
sėklalizdžius ir perpjauti pusiau, apšlakstyti citrinos sultimis. Puse
sviesto ištepti indą, kuriame keps pyragas. Kitą pusę sviesto ištirpinti
inde, įdėti 100 g cukrų, įpilti vandenį ir virti kol taps suda karamelė. Į ją
įdėti kriaušes ir kiek pakepinti. Įindą įdėti tešlą ir ją paskleisti, pakeliant
kraštus. Kepti įkaitintoje iki 200*C orkaitėje 20 min. Išimti kepinį iš
orkaitės, įdėti maskarponės sūrį sumaišytą su 50 g cukraus. Ant
viršaus uždėti kriaušes ir kepti dar 30 min. 200*C orkaitėje kol gražiai
parus.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Meduoliniai duetai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 180 g
kvietiniai miltai 500 g
kakava 110 g
cukraus pudra 2 valg. šaukšt.
druska 1 žiups.
gesinta soda 1 valg. šaukšt.
meduolių prieskonių 2 valg. šaukšt.
medus 3 valg. šaukšt.
apelsino žievelės 1 arbat. šaukštel.
kiaušinis 1 vnt.
šokoladas (tešlai) 55 g
šokoladas (papuošimui) 100 g
sviestas (šokoladui) 20 g
truputį acto sodos gesinimui 1 arbat. šaukštel.
smulkinti ir kepinti žemės riešutai 100 g

Paruošimas:
Ištirpinti margariną, šokoladą (55 g), medų. Įsijoti miltus, į juos įdėti
gesintą sodą (ant sodos užpilti truputį acto ir palaukti kol soda
suputos). Įdėti kiaušinį. prieskonius, kakavą, cukrų ir viską gerai
išmaišyti iki vientisos tešlos. Tešlą įdėti į polietileno maišelį ir padėti į
šaldytuvą valandai. Išėmus iš šaldytuvo, atpjauti maždaug 1 cm storio
griežinėlį tešlos ir ją iškočioti iki norimo storumo - maždaug 0,5 cm.
Tada su formele daryti norimo dydžio apskritimus. Sausainėlius kepti
apie 15 min. 200* C orkaitėje. Kai jie atvės, tada po du, storoku
sluoksniu, sulipinti, išlydytu su sviestu, šokoladu. Likusį šokoladą
užtepti ant pyragėlio vienos pusės ir įbesti į smulkintus žemės reišutus.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Granatų tortas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
miltai 125 g
kiaušiniai 5 vnt.
cukrus 125 g
kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
druska 1 žiups.
šokoladinio skonio cukraus milteliai 100 g
granatų sirupas 100 ml
cukrus kremui 150 g
miltai (kremui) 2 valg. šaukšt.
kiaušinių tryniai (kremui) 2 vnt.
vyšnių uogienė 250 g
pienas (kremui) 200 ml
šokoladas 100 g
citrinos sultys 1 vnt.

Paruošimas:
5 kiaušinių trynius atskirti nuo baltymų. Į baltymus 5pilti vienos citrinos
sultis ir truputį paplakti. Po truputį berti pusę cukraus ir plakti iki
standžių putų. Likusį cukrų trinti su kiaušinių tryniais iki cukrus ištirps,
įdėti druską, nutarkuotą citrinos žievelę. Dalį baltymų masės sumaišyti
su trynių mase, po šaukštą įsijojant miltus, kepimo miltelius (išmaišyti
miltuose). Įmaišyti likusius baltymus. Margarinu patepti torto kepimo
indą. Atsargiai įkrėsti paruoštą tešlą į indą ir kepti iki 180*C įkaitintoje
orkaitėje apie 35 mi. Mediniu smeigtuku patikrinti ar iškepė – jei nėra
prilipusios tešlos prie smeigtuko, vadinasi biskvitas iškepė. Kremas.
Užvirinti pieną su cukrumi. Kitam inde ištirpinti sviestą ir įdėti miltus ir
maišant kepinti kol pradeda gelsti. Užvirusį pieną su cukrumi įpilti į
pakaitintą sviestą su miltais. Ir intensyviai maišyti, kad nesukristų ir
masė būtų vientisa. Kai atvės įdėti kiaušinių trynius vieną po kito, gerai
maišyti iki purumo. Pravėsusį biskvitą perpjauti pusiau. Apatinį pyrago
sluoksnį suvilgyti granatų sirupu (pati dariau, nežinau ar yra pirkti). Ant
viršaus uždėti vyšnių uogienę, o ant uogienės dėti paruoštą kremą ir
uždėti viršutinį pyrago sluoksnį (jo apatinę pusę supilti sirupu).
Pagaminti šokoladinį glajų iš šokoladinio skonio cukraus miltelių (pirkta)
pagal nuorodą ant pakelio. Užplilti šokoladinį glajų ant pyrago. Taip pat
užepti ir pyrago šonus. Pyrago viršų apiberti tarkuotu šokoladu (labai
tinka "Chogetten" trijų sluoksnių).



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Pyragėliai su pikantiška varške ir pomidorais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
miltai 400 g
kiaušiniai 2 vnt.
druska 2 arbat. šaukštel.
grietinė 2 valg. šaukšt.
varškė 500 g
petražolės 50 g
česnakas 3 skilt.
pomidoras 2 vnt.

Paruošimas:
Mažais gabaliukais supjaustyti iš šaldytuvo išimtą Vilniaus kepinių
margariną, ant jo supilti miltus ir druska. Viską kapoti dideliu peiliu kol
visi margarino gabaliukai apsivels miltais. Tuomet į masę įmušti 1
kiaušinį, sudėti grietinę ir viską gerai išminkyti iki vienalytės masės.
Tešlą suvynioti į plėvelę ir palikti šaldytuve 30 min. Tuo tarpu paruošti
įdarą - varškę sumaišyti su žiupsneliu druskos, smulkintomis
petražolėmis ir česnaku, skiltelėmis supjaustyti pomidorus. Ištrauktą
tešlą iš šaldytuvo padalinti nedideliais gabalėliais ir iškočioti 3-4 mm
storumo apskritimus. Į tešlos apskritimą dėti šaukštą varškės įdaro ir
skiltelę poimidoro, pirštais užspausti kraštelius ir po to užsukti virvele
kraštus Suformuotus pyragėlius aptepti plaktu kiaušiniu. Kepti iki 200
laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 25 min.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Kopūstų pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 130 g
Miltai 200 g
Kiaušinis 1 g
Druska,cukrus 1 žiups.
Kopūstas 0.5 vnt.
Svogūnas 1 vnt.
Aliejaus 2 valg. šaukšt.
Krapai 1 pagal skonį
Sūris 100 g
Spanguolių 1 saujelė
Kiaušiniai 3 vnt.
Grietinė 150 g

Paruošimas:
Į miltus sudėti pjaustytą kepinių margariną, sukapoti , įmušti kiaušinį
,įpilti vandens , įberti druskos ir užminkyti tešlą. Jos rutulį suvynioti į
foliją valandai laiko dėti į šaldytuvą. Iš tešlos iškočioti skritulį aplipdyti
kepimo indą ,subadyti šakute ir dar pusvalandį dėti į šaldytuvą.
Kopūstą susmulkinti ir kartu su pjaustytu svogūnu apkepinti aliejuje
.Pagardinti druska, cukrumi, krapais uždengti ir troškinti , kol
suminkštės .Atšalusia tašla apspausti kepimo indą ir šonus . Tolygiai
paskirstyti įdarą apibarstyti tarkuotu sūriu ir uogomis .Kiaušinius
sumaišyti su grietine ir užpilti ant viršaus .kepti 180 orkaitėje apie 30
minučių .



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Pyragas su kiaušiniais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Miltai 2 stikl.
Druska 1 žiups.
Virtas kumpis 200 g
Kiaušiniai 5 vnt.
Svogūnų laiškai 1 saujelė

Paruošimas:
Ant lygios lentos persijojame miltus, ant miltų sudedame kepinių
margariną ir peiliu kapojame miltus su margarinu,įberiame druskos. ,
išminkome tešlą, jei gavosi skystoka, galima įberti dar truputį miltų. Iš
tešlos padarome kamuoliuką, apvyniojame maistine plėvele ir 1
valandai paliekame šaldytuve Išėmusi iš šaldytuvo aš tešlą padedame
ant polietileninio maišelio, iškočioju maždaug 0,5 cm Iškočiojame du
vienetus tešlos apačiai ir viršui pyrago . Ant t tešlos pagrindo viršaus
prikloti pjaustytus kumpio kubelius. Ant kumpio po vieną įmušti
kiaušinius, sudėti pjaustytus svogūnų laiškus Kiaušinius apibarstyti
druska, pipirais. Ant jų atsargiai sudėti likusius kumpio griežinėlius.
Viską uždengti tešlos papločiu, Kepti 200 laipsnių orkaitėje apie 20
minučių.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Mielinė pica su grybais ir žiediniais kopūstais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Miltai 500 g
Pienas 250 ml
Mielės 7 g
Cukrus 1 valg. šaukšt.
Druska 1 arbat. šaukštel.
Kiaušiniai 2 vnt.
Aliejus 50 ml
Grietinė 50 g
Fermentinis sūris 200 g
Žiedinis kopūstas 1 vnt.
Svogūnas 1 vnt.

Paruošimas:
Paruoškite tešlą pagal pateiktą mielinės tešlos receptą. Nulupkite
svogūną ir pakepinkite su grybais, įmeskite ir pipirus, pasūdykite pagal
skonį. Aš naudojau miško grybus, tačiau galite bandyti naudoti ir
pievagrybius. Išdorokite žiedinį kopūstą ir pavirkite 5 min pasūdytame
vandenyje. Iškočiokite tešlą ir patepkite pomidorų padažu. Išdėliokite
žiedinį kopūstą, grybus su svogūnais ir apibarstykite fermentiniu sūriu.
Kepkite apie 20 min. iki 180 laipsnių temperatūros įkaitintoje orkaitėje.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Pica su Mocarela ir špinatais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Miltai 500 g
Kiaušiniai 2 vnt.
Šilto pieno 250 ml
Cukrus 1 valg. šaukšt.
Druskos 1 žiups.
Aliejus 50 ml
Grietinės 50 ml
Sausų mielių 7 g
Malta kiauliena 500 g
Špinatų 1 saujos
Mocarela sūrio 250 g
Svogūno 2 vnt.
Pomidorai 2 vnt.
Prieskoniai 1 žiups.

Paruošimas:
Pasiruošiam elastingą mielinę tešlą. Ją iškočiojam i kepimo skardą.
Tešla patepam pomidorų padažu arba pomidorų pasta ir pabarstom
picos prieskoniais. Tada dedam pakepintą su mėgstamais prieskoniais
maltą kiaulieną. Ant viršaus dedam stambiai pjaustytą svogūną,
pomidorą, Mocarela sūrį ir špinatų lapelius. Paruoštą pica dedam į
įkaitintą iki 200 laipsnių orkaitę. Kepam apie 25 min.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Pica Skanumėlis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 70 g
Miltai 300 g
Soda 1 arbat. šaukštel.
Grietinė 125 g
Vandens 0.25 g
Aukščiausios rūšies daktariškos dešros 500 g
Karštai rūkytos Panevėžio filė 100 g
Fermentinio sūrio 300 g
Svogūno 1 galva
Marinuotų agurkėlių 6 vnt.
„Bonduelle Mexico“ daržovių padažo 340 g
Prieskoniai picai 1 žiups.

Paruošimas:
Ant nedidelės ugnies ištirpinkite margariną. Į dubenį suberkite miltus,
sudėkite grietinėje gesintą sodą, aliejų, vandenį ir jau atvėsusį
margariną, šiek tiek pasūdykite. Viską gerai išminkykite, kol tešla
nebelips prie rankų. Tada padą kočiojam plonai ir dedam i skardą.
Aptepam pomidorų padažu arba pomidorų pasta, pabarstom picos
prieskoniais pagal skonį, apibarstom tarkuotu fermentiniu sūriu. Ant
viršaus dedam smulkiai pjaustytą daktarišką dešrą, Panevėžio file,
marinuotus agurkus, supjaustytą svogūną, „Bonduelle Mexico“
daržovių padažą. Paruoštą pica dedam į įkaitintą iki 180 laipsnių
orkaitę ir kepam apie 35 min.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Sluoksniuotos tešlos pyragėliai su varške ir
špinatais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 375 g
miltai 500 g
druska 2 arbat. šaukštel.
vanduo 250 ml
varškė 200 g
česnakas 2 skilt.
kiaušinis 1 vnt.
špinatai 1 sauja
vyšniniai pomidorai 100 g

Paruošimas:
Ant silpnos ugnies ištirpdyti apie 50 g margarino. Į dubenį persijoti
miltus. Padaryti duobutę ir į ją suberti druską, supilti vandenį bei
atvėsusį ištirpintą margariną Vilnius. Išminkyti tešlą, suformuokite
rutulį ir jo viršuje peiliu įpjauti kryžių. Likusią margarino dalį dėti tarp
dviejų kepimo popieriaus lakštų ir iškočioti iki 1cm storio, formuojant
stačiakampį. Padėti į šaldytuvą kad atvėstų. Tešlą padėti ant miltais
pabarstyto paviršiaus ir atlenkus įpjautus kraštus, iškočioti iki taps
panašios formos kaip keturlapis dobilas. Tešlos vidurį palikti kiek
storesnį nei kraštai. Į tešlos centrą dėti atvėsusį margariną, užlankstyti
jos kraštus, kad visiškai jį paslėptų. Apversti tešlą ir iškočioti pailgą
apie 7-8mm storio stačiakampį. Jį sulankstyti 3 lygias dalis, suvynioti į
plėvelę ir padėti šaldytuvą 30 min. Atvėsusią tešlą dar kelis kartus
iškočioti, sulankstyti ir atvėsinti. Formuojant pyragėlius, iškočiotą tešlą
supjaustyti kvadratėliais, jais iškloti keksiukų formelių dugną, vidų
užpildyti varškės įdaru (sumaišyti pertrintą varškę, smulkintus česnkus
bei špinatus ir kiaušinį). Ant viršaus uždėti vyšninį pomidorą. Kepti iki
220 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 20 min.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Sluoksniuotos tešlos pyragėliai su krabų
lazdelėmis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 375 g
miltai 500 g
druska 2 arbat. šaukštel.
vanduo 250 ml
krabų lazdelės 400 g

Paruošimas:
Ant silpnos ugnies ištirpdyti apie 50 g margarino. Į dubenį persijoti
miltus. Padaryti duobutę ir į ją suberti druską, supilti vandenį bei
atvėsusį ištirpintą margariną Vilnius. Išminkyti tešlą, suformuokite
rutulį ir jo viršuje peiliu įpjauti kryžių. Likusią margarino dalį dėti tarp
dviejų kepimo popieriaus lakštų ir iškočioti iki 1cm storio, formuojant
stačiakampį. Padėti į šaldytuvą kad atvėstų. Tešlą padėti ant miltais
pabarstyto paviršiaus ir atlenkus įpjautus kraštus, iškočioti iki taps
panašios formos kaip keturlapis dobilas. Tešlos vidurį palikti kiek
storesnį nei kraštai. Į tešlos centrą dėti atvėsusį margariną, užlankstyti
jos kraštus, kad visiškai jį paslėptų. Apversti tešlą ir iškočioti pailgą
apie 7-8mm storio stačiakampį. Jį sulankstyti 3 lygias dalis, suvynioti į
plėvelę ir padėti šaldytuvą 30 min. Atvėsusią tešlą dar kelis kartus
iškočioti, sulankstyti ir atvėsinti. Formuojant pyragėlius, iškočiotą tešlą
supjaustyti juostelėmis, į jas įvynioti po krabų lazdelę. Kepti iki 220
laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 20 min.



Antrieji patiekalai Miltiniai patiekalai

Pica su uogomis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 70 g
Miltų 300 g
Aliejaus 1 valg. šaukšt.
Sodos 1 arbat. šaukštel.
Grietinės 125 g
Vandens 25 ml
Įdarui reikės: braškių,serbentų,aviečių,mėlynių 150 g
Cukraus pudros 80 g
Braškių sirupo 2 valg. šaukšt.
Vanilinio pudingo miltelių 0.5 pakelis
Varškės 50 g
Pieno 4 valg. šaukšt.
Kapotų mėgstamų riešutų 1 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Ant nedidelės ugnies ištirpinkite margariną. Išsijokite miltus. Kol atvės
margarinas sumaišykite grietinę ir sodą. Į miltus supilkite sumaišytą
grietinę, atvėsusį margariną ir aliejų. Viską gerai išmaišykite, supilkite
vandenį, dėkite miltų tiek, kad tešla nebeliptų prie rankų. Gerai
išminkykite tešlą ir iškočiokite apvalų apskritimą, kurį dėkite į kepimo
popieriumi išklotą skardą. Braškes, braškių sirupą bei pusė cukraus
pudros pakaitinkite ir pertrinkite. Į tyrę suberkite 2 šaukštus pudingo
miltelių ir užvirkite, nepamirškite pamaišyti. Gauta mase aptepkite picą
ir kepkite 20 min. apie 180 C temperatūroje orkaitėje. Varškę ištrinkite
su pienu ir likusia cukraus pudra. Ištrauktą picą iš orkaitės apdėkite
paruoštomis uogomis, apdėkite varškės mase ir dar kepkite apie 15
min. Iškepusią picą apibarstykite smulkintais riešutais. Skanaus!
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keksiukai-piciukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 70 g
miltai 300 g
soda 1 arbat. šaukštel.
druska 1 arbat. šaukštel.
aliejus 1 valg. šaukšt.
grietinė 125 g
vanduo 0.25 stikl.
fermentinis sūris 200 g
dešra 200 g
konservuoti agurkai 100 g
švieži pomidorai 2 g
poras 50 g

Paruošimas:
Ant nedidelės ugnies ištirpinti margariną. Į dubenį suberti miltus,
sudėti grietinėje gesintą sodą, aliejų, vandenį ir jau atvėsusį margariną,
šiek tiek pasūdyti. Viską gerai išminkyti, kol tešla nebelips prie rankų.
Padą plonai iškočioti, supjaustyti taip, kad gabalėliais būtų galima
iškloti keksiukų formelių dugną ir kraštus. Vidų ištepti pomidorų
padažu ir vidų pripildyti pjaustytų priedų (dešros ir daržovių). Viršų
apibarstykite tarkuotu fermentiniu sūriu. Piciukus kepti apie 25-30 min,
iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje.
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Kaimiška bulvių košė su spirgais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g
Bulvės 0,5 kg
Pienas 1 skilt.
Druska 2 arbat. šaukštel.
Riebi šoninė arba lašiniai 150 g

Paruošimas:
Išverdame bulves, jas sugrūdame, užpilame verdančiu pienu ir
įdedame margarino VILNIUS kepiniams. Viską maišome kol ištirpsta
margarinas. Riebią šoninę pakepiname su svogūnais. Patiekiame
bulvių košę užpiltą spirgų padažu.

Recepto istorija:
Tokia bulvių koše mus vasarą kaime vaišindavo. Pamenu, kad kaime
nebuvo šaldytuvo, o dirbant darbus reikėdavo šilto maisto. Mums,
vaikams, užpilą darydavo be svogūnų.
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Keptos bulvės su varške

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 gr
Varškė 1 pakelis
Česnakas,druska 1 arbat. šaukštel.
Bulvės 1 kg
Smulkinti krapai, petražolės 2 arbat. šaukštel.
Grietinė 2 valg. šaukšt.
Kmynai 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Švarias bulves aptepkite margarinu VILNIUS kepiniams, pabarstykite
druska, kmynais ir dėkite į kepimo skardą. Kepkite 20 min. Kol bulvės
kepa pasigaminkite įdarą: išsukite varškę su grietine, žalumynais,
sutrintu česnaku. Bulvėms iškepus, jas įpjaukite ir įdėkite šio įdaro.
Tada palaikykite orkaitėje 10min. tam, kad įdaras išsilydytų. Patiekite
karštas, apibarstytas susmulkintais žalumynais, apliekite grietine.

Recepto istorija:
Šis receptas yra senas, prisimenu kaip jį gamindavo mano močiutė
savo anūkams. Dabar aš kepu šias bulves savo vaikams.
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Bulviniai bynai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Bulvės 1 kg
Kiaušiniai 3 vnt.
Svogunai 2 vnt.
Druska pagal skonį

Paruošimas:
Bulves nuskutame ir sutarkuojame, pridedame smulkiai supjaustyto
svogūno, kiaušinių, pasūdome ir viską išmaišome. Iš paruoštos masės
kepame blynus. Kepimui galima vartoti margariną VILNIUS arba aliejų.

Recepto istorija:
Šiuos blynus išmokau gaminti, kepdama juos kartu su savo bobule.
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Virtų bulvių plokštainis su įdaru

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams valg. šaukšt.
bulvių virtų 1 kg
pieno truputis
kiaušiniai 1-2 vnt.
miltų 5 valg. šaukšt.
druska pagal skonį
ĮDARAS; arbat. šaukštel.
pievagribių 500 kg
svogunas 1 vnt.
grikių kruopų 2 stikl.
pipirai,druska pagal skonį
margarinas kepimui kepimui

Paruošimas:
Įdarui išvirkite grikius, kol verda pakepkite smulkinta svogūną ir
pievagrybius. Išvirtus grikius sudėkite į kepinį ir dar porą minučių
pakepkite, pagardinkite pipirais, druska ir palikite atvėsti. Iš virtų
bulvių ir pieno sutrinkite košę, įmuškite kiaušinį, įdėkite miltų, druskos
ir išmaišykite. Į margarinu pateptą kepimo skardą dėkite pusę bulvių
masės ir ant viršaus sudėkite įdarą, paskui uždėkite likusią bulvių
masę ir kepkite orkaitėje 15-20min. Patiekite su grietinės ir spirgučių
padažu.

Recepto istorija:
Skanus ir greitas patiekalas nustebinti namiškius.
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Baklažanų apkepas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 2 valg. šaukšt.
Baklažanai 3 vnt.
Sūris 2 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Pienas 150 ml
Druska ir prieskoniai pagal skonį

Paruošimas:
Baklažanus supjaustyti griežinėliais, pasūdyti ir palikti 30 min.
pastovėti. Po to nusausinti ir iš abiejų pusių apkepti. Keptus baklažanus
sudėti į skardą ir apibarstyti sutarkuotu sūriu. Kiaušinius išplakti,
sumaišyti su pienu, mišiniu užpilti baklažanus, apšlakstyti ištirpintu
margarinu VILNIUS ir kepti orkaitėje.

Recepto istorija:
Močiutės patiekalas darytas su cukinijom, mano improvizuotas su
baklažanai. Skanu, vegetarišką. Išbandykite :)
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Kukurūzų burbuolės

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 250 g
Kukurūzų burbuolės 3 vnt.
Druska vnt.

Paruošimas:
Burbuoles išverdame (apie 40 min.), tada apkepame keptuvėje
ištirpintame margarine VILNIUS kepiniams. Skanaus. Beje, galima virti
su lapais, tada jos gaunasi sodresnės, bet aš mėgstu virti nuluptas.

Recepto istorija:
Paprastas receptas, bet efektas garantuotas. Visi lieka nustebę tokiu
originaliu patiekalu. Idėją parsivežiau iš Graikijos.
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Grybų padažas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Grybai 300 g
Grietinė 1 pakelis
Svogūnai 2 vnt.
Druska, pipirai pagal skonį

Paruošimas:
Grybus, susmulkintus svogūnus, grietinę bei margariną apkepkime
keptuvėje apie 10 min. Pagardinkime druska ir pipirais. Patiekti su
bulvėmis ar bulvių koše. Taip pat puikiai tinka kaip padažas prie
vištienos krūtinėlės.

Recepto istorija:
Skanus receptas ir puikiai tiks visoms šeimininkėms
prisimarinavusioms grybų po gausaus šiųmetinio grybų derliaus.
Paprastas, bet labai gardus!
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Piemenuko banda

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 1 pakelis
Bulvės 1,5 kg
Morkos 0,5 kg
Mėsos faršas 0,5 kg

Paruošimas:
Bulvės ir morkos nuskutamos, supjaustomos mažais gabaliukais ir
verdamos šiek tiek pasūdytame vandenyje. Iš jų bus daroma košė.
 Tuo metu kai verda daržovės keptuvėje ištirpiname puse margarino
VILNIUS kepiniams ir jame pakepiname faršą, smulkiai supjaustytus
svogūnus ir sumaltus grybus. Pagal skonį pagardiname prieskoniais.
Paliekame faršą su daržovėmis atvėsti. Sugrūdame bulves ir morkas.
Sudedame likusį margariną. Triname kol košė pasidaro gražios
oranžinės spalvos ir tampa vientisa. Dar į neataušusią masę įmušame
3 kiaušinius ir vėl išmaišome. Į atvėsusį faršą įmušame likusius
kiaušinius ir išmaišome. Kepimo formos dugną "išklojame" faršu
(papildomai kraštų riebalais tepti nereikia). Apiberiame tarkuotu sūriu
ir ant viršaus sudedame bulvių -morkų košę. Išlyginame paviršių ir
šaukštu formuojame iš košės nedideles "bangas". Šitaip pagražintą
Piemenų bandą dedame į įkaitintą orkaitę ir kepame 30 - 40 min.
Patiekti su grietine!

Recepto istorija:
Šis kepinys man ypatingas tuo, kad jį valgydama mintimis nuklystu į
vaikystę, kai močiutė ištraukdavo šį skanėstą iš krosnies, o aš jį
pasigardžiuodama kabindavau godžiais šaukštais. Po ilgų metų
pertraukos aš visai netyčia jį atsiminiau, truputi patobulinau ir dabar
juo džiuginu savo brangiausiąjį ypatingomis progomis.
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Daržovienė duonos kubiliuke

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Ruginiai miltai 200 g
Kvietiniai miltai 200 g
Druska 1 arbat. šaukštel.
Cukrus 2 arbat. šaukštel.
Tamsus alus 300 ml
Sausos mielės 7 g
Kmynai 1 arbat. šaukštel.
Džiovinti ajerai 1 saujelė
Svogūnas 2 vnt.
Morkos 2 vnt.
Saliero šaknis 1 vnt.
Pipirai pagal skonį
Moliūgas 150 g
Pomidorai 2 vnt.
Druska pagal skonį
Džiovinti čiobreliai pagal skonį

Paruošimas:
Mieles išmaišyti su šaukšteliu cukraus ir vandeniu, užpilti ant miltų,
supilti pašildytą alų ir išmaišyti. Palikti šiltai, kad pakiltų. Ištirpinti
margariną VILNIUS kepiniams. Kai mišinys pakyla, sudėti likusius
produktus ir užmaišyti tešlą duonai. Kildinti keletą valandų, vis minkant
tešlą. Kai gerai pakyla, suformuoti duonos "pagramdukus" ir dar
"kildinti" apie 1 val. Ant kepimo skardos patiesti džiovintus ajerus ir
sudėti suformuotus duonos kubiliukus. Kepti 200 laipsnių
temperatūroje iki 45 min. Kol tešla kyla ruošiame daržovienę arba
tirštą sriubą. Nuvalome daržoves, supjaustome kubeliais ir pakepiname
margarine. Sudedame į puodą užpilame sultiniu, suberiame druską,
pipirus, čiobrelius ir paverdame 10-15 min., pabaigoje sudedame
nuluptus pomidorus. Į šią daržovienę galima įdėti kubeliais pjaustyto
virto kumpio.

Recepto istorija:
Šis gaminys įdomus tuo, kad primena senovę, kaimą, didelę krosnį ir
ten kepamą naminę duoną. Pamenu vaikystę pas tetą, kai ji kepdavo
duoną, leisdavo man suformuoti mažą "pagramduką". Jam iškepus
išgramdydavo "pagramduko" vidų, įpildavo daržovių sriubos. Nors tai
buvo labai senai, prisimenu tą ypatingą skonį. Dabar dažnai kepu
duoną namuose su įvairiais priedais. Dalinuosi savo interpretacija
duonos tema.
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Morkų blyneliai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Smulkiai tarkuotos morkos 200 g
Rūgpienis 300 ml
Kiaušiniai 2 vnt.
Cukrus pagal skonį
Vanilinis cukrus 1 arbat. šaukštel.
Miltai 1-1,5 stikl.
Druska žiups.

Paruošimas:
Kiaušiniai išplakami su cukrumi, vaniliniu cukrumi ir druska.
Sudedamos tarkuotos morkos, supilamas rūgpienis. Masė plakama iki
vientisos tešlos. Sijojami miltai ir vėl plakama. Tešla turi būti nelabai
tiršta. Blynelius kepame margarine VILNIUS kepiniams. Iškepusius
patiekiame su uogiene ir grietine arba grietinėle.

Recepto istorija:
Šis gaminys pas mane atkeliavo iš vaikystės prisiminimų, kai dar
mokiausi pradinėje mokykloje.Tą dieną kai kepdavo valgykloje morkų
blynelius, visa mūsų klasė būtinai eidavome jų valgyti, nes jie būdavo
labai purūs ir skanūs. Nors dabar kiti laikai, visko yra ir parduotuvėje ir
namuose, tačiau jie mėgiami iki šiol.
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"Bočiaus" cepelinai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 20 g
Bulvės 4 kg
Svogūnas 1 galva
Jautienos - kiaulienos faršas 400 g
Druska 0.5 arbat. šaukštel.
Juodieji pipirai 1 žiups.
Šaltai rūkyta šoninė 200 g
Krakmolas 2.5 valg. šaukšt.
Grietinė 100 g
Česnakas 3 skilt.

Paruošimas:
Nuskuskite bulves. Kilogramą bulvių išvirkite ir gerai sutrinkite.
Likusias bulves sutarkuokite smulkia tarka. Į indą marle išspauskite
bulves, o kietąją dalį padėkite atskirai į kitą indą ir sumaišykite kartu
su virtomis trintomis bulvėmis. Pasūdykite, įdėkite krakmolo ir
minkykite rankomis. Krakmolą naudokite iš išspaustų bulvių nupylus
bulvių skystį. Jei matote, kad krakmolo nedaug, tuomet naudokite
įprastą krakmolą. Įdaras: sudėkite faršą į įkaitintą keptuvę, dėkite
smulkiai supjaustytas česnako skilteles ir svogūną, druską, pipirų pagal
skonį. Viską pakepinkite. Apvirkite šoninę ir supjaustykite smulkiais
kubeliais. Paruoštą šoninę sumaišykite su pakepintu faršu, jei reikia,
papildomai įdėkite druskos pipirų, galite naudoti ir maltos mėsos
prieskonius bei šiek tiek margarino VILNIUS kepiniams. Formuokite
cepelinus. Pirmiausia, iš paruoštos bulvių masės pasiruoškite apvalius
kukulius, kad cepelinai gautųsi vienodo dydžio. Imkite kiekvieną kukulį
(prieš tai sudrėkinkite rankas), jį suspauskite (kaip blyną), pirštais
padarykite nedidelę įdubą, į ją dėkite įdarą, iš visų šonų atsargiai
užlenkite ir formuokite delnais pailgą formą. Cepelinus atsargiai dėkite
į pasūdytą verdantį vandenį. Virkite apie 40 min., jei cepelinus darote
didelius. Valgykite su grietine ar spirgučių padažu. PATARIMAS:
cepelinams geriausia naudoti kuo didesnį puodą. Dėkite ne daugiau 5
cepelinu iš karto, pirmiausia laukite kol nors vienas cepelinas iškils,
tuomet dėkite kitą. 10 l. puode virkite ne daugiau 15 didelių cepelinų.
Jei cepelinai mažesni, galite dėti ir daugiau.

Recepto istorija:
Kaip lietuviška virtuvė be dičkukulių, liaudiškai vadinamų cepelinais?
Dažniausiai jie gaminami su mėsos įdaru. Visuose baruose,
restoranuose tik tokius ir rasite. Žinoma, jie greičiau paruošiami, tačiau
man jie nelabai patinka. Todėl valgau tik pagal senelio receptą darytus
cepelinus, nes jų įdaras sudarytas iš birios masės. Tai tikri kaimiški
„bočiaus“cepelinai. O kodėl juos taip pavadinau? Nes vaikystėje buvau
įpratusi senelį vadinti bočiumi ir dažnai klausdavau jo: „Bočiukai, kada
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išvirsi cepelinų?“ :) Tai štai kaip šis gardus patiekalas gaminamas.
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Bulvių ir sūrio užkepėlė

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 2 valg. šaukšt.
Bulvės 6 vnt.
Sūris 100 g
Pienas 0,5 l
Miltai 1 valg. šaukšt.
Druska ir prieskoniai 1 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Išvirtas bulves supjaustyti kubeliais ir sudėti į kepimo indą. Keptuvėje
ištirpinti margariną VILNIUS kepiniams, suberti miltus ir kepinti, kol
įgaus šviesiai rusvą spalvą. Išjungus viryklę supilti pašildytą pieną.
Išmaišyti taip, kad nesusidarytų gumuliukai. Sūrį supjaustyti kubeliais.
Suberti į keptuvę ir išmaišyti, paskaninti prieskoniais. Bulves užpilti
paruoštu padažu ir kepti orkaitėje, įkaitintoje iki 200 laipsnių
temperatūros. Iškepa per 10 min.

Recepto istorija:
Lengvai paruošiamas patiekalas, puikus studentiškas maistas.
Receptas perimtas iš močiutės.
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Pupelių pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 80 g
Miltai 100 g
Cukrus 80 g
Grietinė 2 valg. šaukšt.
Kepimo milteliai 2 arbat. šaukštel.
Džemas 1 stikl.
Kiaušinis 1 vnt.

Paruošimas:
Pupelių masei: 100 g. pupelių, 150 g. cukraus, migdolų esencijos.
Šokoladiniam glajui: 150 g. margarino VILNIUS kepiniams, 100 g.
cukraus pudros, 2 šaukštai kakavos, 1 šaukštas citrinos sulčių. Į miltus,
sumaišytus su kepimo milteliais, sudėti margariną, grietinę, cukrų,
įmušti kiaušinį ir kapoti tol, kol neliks sausų miltų. Suminkyti tešlą,
iškočioti ir dėti į margarinu pateptą skardą. Kepti 20-35 min. Iškeptą
plokštainį atvėsinti ir aptepti džemu. 12 val. mirkytas pupeles
nuvarvinti, užpilti verdančių vandeniu ir virti, kol suminkštės.
Atvėsusias pupeles sumalti, ištrinti su cukrumi, įlašinti migdolų
esencijos. Šia mase aptepti plokštainį ir palikti, kad sustingtų. Per tą
laiką paruošti glajų: ištirpintą margariną, cukraus pudrą ir kakavą
išsukti iki vienalytės masės. Įpilti 2 šaukštus verdančio vandens,
truputi citrinos sulčių, išmaišyti ir aptepti plokštainį. Galima apibarstyti
migdolų drožlėmis.

Recepto istorija:
Linkiu pavaišinti ne tik vaikus, bet ir senelius. Puikus patiekalas, kai
norisi kažko naujo.
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Cukinijos užkepėlė

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Kiaušiniai 3 vnt.
Miltai 300 g
Cukinija, nedidelė 1 vnt.
Svogūnas 1 vnt.
Sūris 100 g
Druska, prieskoniai pagal skonį

Paruošimas:
Išplakite minkštą margariną VILNIUS, įmuškite kiaušinius, supilti druską,
miltų ir išminkykite tešlą. Iškočiokite lakštą, kurį įtieskite į margarinu
išteptą kepimo skardą. Nulupkite cukiniją. Stambiai sutarkuokite.
Svogūną susmulkinkite, įtarkuokite sūrio, išmaišykite. Kiaušinį atskirai
išplakite šakute ir sumaišykite su cukinijos, svogūno ir sūrio mišiniu.
Įberkite prieskonių ir išmaišyti. Tešlą subadykite šakute ir vieną
apkepkite kokias 10 min. Išimkite, aptepkite daržovių mišiniu. Kepkite
toje pačioje temperatūroje apie 35-40 minučių. Skanaus.

Recepto istorija:
Rudeninis, vegetariškas patiekalas. Ddžiugina šeimyną.
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Trinta pievagrybių sriuba

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Bulvės 5 vnt.
Morkos 3 vnt.
Pievagrybiai 200 g
Krapai truputis
Svogūnai 2 vnt.
Šviežiai maltų pipirų mišinys truputis
Druska pagal skonį
Pienas 6 valg. šaukšt.
Grietinė arbat. šaukštel.
Daržovių sultinys 2 stikl.

Paruošimas:
Išlydome margariną VILNIUS, jame apkepame bulves, morkas,
svogūnus, pievagrybius. Visus produktus dedame į verdantį daržovių
sultinį. išverdame, nupilame dalį skysčio (į puodelį). Daržoves
pertriname, pilame iki norimo tirštumo pieną ir sultinį, suberiame
susmulkintus krapus, pipirus, galima įberti prieskoninių žolelių ir
užviriname. Patiekiame su grietine ir paskrudinta balta duona.

Recepto istorija:
Ši sriuba į mano receptų knygelę atkeliavo tuomet, kai vaikai buvo
maži ir jiems maistą riekėjo pertrinti. Anksčiau gamindavau jiems
sriubytę be pievagrybių, dabar įdedu ir grybų, jiems labai patinka. O
kad valgyti būtų smagiau, kiekvienam iš grietinės užrašau vardo
pirmąją raidę.
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Bulvių pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 150-200 g
Miltai 4 stikl.
Kefyras 1 stikl.
Bulvės 8-10 vnt.
Lauro lapai 8-10 vnt.
Druska, pipirai pagal skonį
Svogūnai 3-4 vnt.
Kepimo milteliai 1 arbat. šaukštel.
Kiaušinis 1 vnt.

Paruošimas:
Iš miltų, kefyro, kiaušinio, kepimo miltelių ir pusės arbatinio šaukštelio
druskos užminkome tešlą ir paliekame stovėti šaltai. Tuo metu
ruošiame bulvių įdarą.
Vidutinio dydžio bulves nuskutame, supjaustome plonais griežinėliais
(kad bulvės greičiau iškeptų, aš jas labai trumpai pagarinu puode).
Svogūną supjaustome griežinėliais. Sumaišome bulves su svogūnais,
lauro lapais, druska ir pipirais. Galite įmaišyti maltų džiovintų baravykų,
labai pagerina skonį, bet ir be jų skanu.
Du trečdalius tešlos iškočiojame ir dedame i skardą, kad tešlos kraštai
būtų iki skardos viršaus. Ant tešlos sudedame bulvių ruošinį. Ant bulvių
išdėliojame plonais gabaliukais supjaustytą margariną VILNIUS. Ant
viršaus dedame iškočiotą likusią tešlos dalį ir gražiai sujungiame su
apatine. Aš tiesiog suvynioju kraštus "virvele". Pyrago viršų tolygiai
subadykite šakute ir dėkite kepti į orkaitę 45-55 min. Orkaitę prieš tai
įkaitinkite iki 200 laipsnių. Kai pyragas iškepa, ji dar palaikau apie 10
min. šiltai po pagalve arba kailiniais. Valgome su grietine.

Recepto istorija:
Šį receptą gavau iš savo kaimynės. Nors bulvė ir laikoma prasčiokų
maistu, bet šio pyrago skonis - fantastiškas. Juo galite drąsiai vaišinti ir
išrankų maistui draugą. Tiesa, siūlyčiau neeksperimentuoti dedant
sviestą vietoje margarino. Nežinau kodėl, bet su sviestu bulvės
neįgauna tokio skonio, kokį suteikia margarinas. Vienintelis minusas,
kad iškepus pyragą, dar reikia luktelti dešimt minučių, kol jis bus
paslėptas po šiltais patalais, nes kvapas kuri jis skleidžia, labai
sužadina apetitą. Skanaus.
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Ryžiais įdaryti pomidorai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Pomidorai 8 vnt.
Ryžiai 150 g
Sūris 150 g
Vištienos sultinys 150 ml
Česnakas 2 skilt.
Petražolės 1 šak.
Maltos ciberžolės 0,5 arbat. šaukštel.
Džiovinti raudonėliai 1 žiups.
Pipirai 1 žiups.
Druska 0,5 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Nuplauname pomidorus, nupjauname viršūnėles ir išskobiame
minkštimą. Sukapojame petražoles ir česnaką. Pomidorų minkštimą,
sumaišome su česnakais ir petražolėmis bei sudedame viską į įkaitintą
keptuvę. Kepame apie 3-5 minutes. Tuomet suberiame ryžius, pilame
sultinį, užbarstome ciberžolių, raudonėlių, pipirų, druskos ir troškiname,
kol ryžiai bus beveik išvirę. Troškinį sumaišome su margarinu VILNIUS
kepiniams. Sutarkuojame sūrį. Pomidorus įdarome paruošta mase,
sudedame į margarinu išteptą formą. Apibarstome tarkuotu sūriu ir
ciberžolėmis. Kepame iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje 15 minučių.
Šis patiekalas valgomas vienas, bet skanu ir su mėsyte. Skanaus!

Recepto istorija:
Kai mums pabosta mėsa, norisi kažko vegetariško. Svarbiausia tai, jog
šį patiekalą skanu valgyti ne tik vieną, bet tai yra puikus garnyras prie
mėsos.
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Sidabrinė gėlė

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 1 arbat. šaukštel.
Cukinija 4 vnt.
Paprika 2 vnt.
Maišytas faršas 0,5 kg
Prieskoniai (druska, juodieji pipirai) truputis
Petražolės (smulkintos, žalios) saujelė
Voveraitės 2 saujos
Žiediniai kopūstai 2 saujos
Svogūnas 1 vnt.
Baklažanas 1 vnt.
Fermentinis sūris 400 g
Bulvės 10 vnt.

Paruošimas:
Faršą išminkome su prieskoniais. Keptuvėje pakepiname smulkiai
susmulkintą svogūną, nedideliais gabalėliais supjaustytą baklažaną,
papriką (geltoną, raudoną). Tada sudedame daržoves į keptuvę ir šiek
tiek pakepiname su svogūnu. Viską sudedame į faršą ir išmaišome.
Paimame cukiniją, ją išpjauname ir išskobiame minkštimą. Pasūdome
cukinijos vidų ir paliekame 15 min. pastovėti. Po to išpilame tą skystį ir
įdedame iš faršo padarytu įdaru. Prikimštą "gėlę" įdėti į lapą folijos ir
aplankstyti. Kepimo formą ištepti margarinu VILNIUS kepiniams, kad
pati folija neprikibtų prie skardos. Po to paimame išvirtų voveruškų ir
prismaigstome viduriukus, apdedame nekepta paprika, pridedame
kalafiorą ir apdedame sutarkuotu sūriu. Kuo daugiau sūrio tuo skaniau.
Viską pašauname į įkaitintą orkaitę ir kepame 1 valandą, o jei reikia
dar pakepame, kol iškeps faršas ir suminkštės cukinija. Patiekiame su
pomidorais, bulvėmis.

Recepto istorija:
Labai skanus ir gražiai atrodantis patiekalas. Labai patinka mano
šeimos nariams, gražiai ir skaniai atrodo, ypač patiektas vasarą. Tai
išbandyta ir patikrinta. Skanaus!
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Bulvių vėdarai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 2 valg. šaukšt.
Bulvės 1 kg
Kiaulių žarnos 4 vnt.
Svogūnas 1 vnt.
Rūkyti lašiniai 300 g
Pienas 0,5 l
Naminis sviestas 1 valg. šaukšt.
Druska pagal skonį

Paruošimas:
Pirmiausia susipjaustome lašinukus, juos pakepiname. Taip pat
susipjaustome svogūno galvutę, ją taip pat pakepiname su spirgučiais.
Nuskutame žalias bulves, jas sutarkuojame su bulvių tarkavimo mašina.
Pakaitiname pieną, juo užpilame tarkius, įdedame naminio sviestuko,
labai skonį pagerina, taip pat įdedame spirgučius su svogūnais ir
druskos pagal skonį. Viską išmaišome - tešla paruošta. Žarnas reikia iš
vakaro užsimerkti. Kadangi jos būna sūrios, reikia pamirkyti ir šaltu
vandeniu kruopščiai išplauti. Ištrinti su druska, kad neliktų kvapo. Jos
tikrai nebus per sūrios, o druska "nuims" kvapą. Tuomet imti žarną ir ją
padalinti į 5 dalis, man įprasta daryti vėdarus trumpus, taip skaniau.
Prikimšus žarnas kiekvienam galui naudoju dantų krapštukus.
Margarinas VILNIUS kepiniams naudojamas tam, kad žarnos neprikibtų
prie skardos, dar įpilu truputį vandens. Kad nesusproginėtų, truputį
pakepus orkaitėje, subadau dantų krapštuku. Kepti gerai įkaitintoje
orkaitėje 1,5 valandos. Vėdarus patiekti su grietine, pienu. Labai skanu!

Recepto istorija:
Prieš tris metus aš visai nemėgau vėdarų. Vieną dieną mama užmaišė
tešlą ir liepė man ja prikimšti žarnas, bet aš tą dieną skubėjau į
pasimatymą ir nelabai norėjau tą daryti. Bet po kažkiek laiko aš
užsirašiau šį receptą į savo receptų knygutę ir pradėjau gaminti. Šeima
buvo nustebusi, o dabar kai pagaminu, tai negaliu sustoti valgyti
vėdarus, atrodo, jog viena suvalgyčiau visus.
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Morkų sklindžiai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Virtų morkų 1 kg
Virtų bulvių 1 kg
Kiaušinis 1 vnt.
Miltai 5 valg. šaukšt.
Grietinė 200 g

Paruošimas:
Sumalkite virtas morkas ir bulves (1:1), įmuškite kiaušinį ir dėkite
miltus bei prieskonius. Išminkykite. Šlapiomis rankomis formuokite
sklindžius ir dėkite į skardą pateptą aliejumi. Kepkite orkaitėje apie 10
min. Tada apverskite ir dar pakepkite kokias 5 min. Patiekite su sviesto
ar margarino ir grietinės padažiuku.

Recepto istorija:
Labai mėgstame bulvinius patiekalus, tad pamėginau tokį derinį, nes
pagalvojau, kad bus labai graži spalva. O vienų morkų šeimyna nelabai
valgo, bet šituos blynukus kirto, net ausys linko. Pabandykite ir Jūs,
manau, patiks.
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Dzūkiškos bandos

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 1 valg. šaukšt.
Bulvės 2 kg
Didieji kopūstų lapai 3 vnt.
Rūkyta šoninė ar lašinukai 200 g
Grietinė 100 g

Paruošimas:
Bulves nuskuskite ir smulkiai sutarkuokite. Pabarstykite prieskoniais. Į
skardą dėkite didžiuosius kopūsto lapus (tuos, kurie būna po kopūsto
gūže)ir ant jų supilkite bulvių tarkius. Dėkite į įkaitintą orkaitę ir
kepkite apie valandą. Šoninę susipjaustykite kubeliais ir pakepinkite
keptuvėje kartu su margarinu VILNIUS. Sudėkite grietinę ir padažas
paruoštas. Kai baigs kepti banda, ją ištraukite iš orkaitės ir apvertę
nuimkite kopūsto lapus. Supjaustykite gabalėliais ir patiekite su
padažiuku.

Recepto istorija:
Pirmą kartą šio patiekalo paragavau pas anytą, bet ji kepa krosnyje.
Pamėginau kepti orkaitėje - gavosi puikiai. Minkštutis bulvių plokštainis
su maloniu kopūsto prieskoniu.
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Cukinijos apkepas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Vid. dydžio cukinija arbat. šaukštel.
Pievagrybiai 250 g
Svogūnas 1 vnt.
Raudona paprika 1 vnt.
Miltai 2 valg. šaukšt.
Pienas 1 stikl.
Sultinys 1 stikl.
Sūris 200 g
Grietinė 4 valg. šaukšt.
Citrina 1 vnt.
Prieskoniai pagal skonį

Paruošimas:
Pievagrybius susmulkinkite, sumaišykite su citrinos sultimis ir trupučiu
druskos. Per pusę perpjautą ir išvalytą papriką blanširuokite kartu su
1/2 cukinijos (užpilkite verdančiu vandeniu ir palaikykite 8-10 min.).
Svogūną ir 1/2 cukinijos nulupkite, susmulkinkite, pakepkite keptuvėje
su aliejumi. Iš margarino, miltų, sultinio, pieno, grietinės ir prieskonių
pagaminkite padažą, įmaišykite sutarkuotą fermentinį sūrį. Į riebalais
pateptą kepimo formą supilkite padažą, sumaišytą su keptomis
daržovėmis ir pievagrybiais, sudėkite juostelėmis supjaustytą cukiniją
ir papriką. Kepkite apie 30 min.

Recepto istorija:
Puikus pietų patiekalas.
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Orkaitėje keptos bulvės

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Vienodo dydžio bulvės 1 kg
Druska, pipirai pagal skonį
Grietinė 100 g

Paruošimas:
Geriausia naudoti dideles bulves. Bulves nuplauti šepetuku, išpjauti
juostelę viršutinėje bulvės dalyje ir dėti kepti į orkaitę apie 40 min.
prieš baigiant kepti į kiekvienos bulvės juostelę įdėti po margarino
gabalėlį. Jis ištirps ir duos bulvei minkštumo. Baigus kepti išimti iš
orkaitės ir viršų pagardinti grietinės druskos ir pipirų mišiniu. Galima
pridėti ir susmulkintų svogūnų laiškų ar petražolių.

Recepto istorija:
Paprastas bet labai skanus garnyras visiems mėsiniam patiekalams!
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Sūrio sriuba

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 3 valg. šaukšt.
Miltai 2 valg. šaukšt.
Vanduo 1/2 l
Sultinio milteliai 1 arbat. šaukštel.
Fermentinis sūris 100 g
Pienas 1/2 l
Tarkuotas muskatas 1 arbat. šaukštel.
Petražolės 5 g
Druska 1 arbat. šaukštel.
Pirpirai 1 arbat. šaukštel.
Prancūziškas batonas 4 riek.

Paruošimas:
Margariną pakepinti su miltais ir kai margarinas nustos putoti, padažą
praskiesti 1/2 l šalto vandens. Virti 10 minučių. Batoną supjaustyti
mažais kubeliais ir apkepinti su šaukštu sviesto, kol gražiai pagels. Sūrį
sutarkuoti arba supjaustyti mažais kubeliais. Pieną ir sultinio miltelius
įmaišyti į sriubą. Kai sriuba pradės virti, suberti sūrį ir maišyti, kol
ištirps. Puodą nukelti nuo ugnies. Sriubą pagardinti druska ir pipirais,
įberti tarkuoto muskato ir skrebučių, apibarstyti petražolėmis ir patiekti.

Recepto istorija:
Prancūziškas sūrio sriubos receptas. Paprasta, greita ir skanu!
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Apkepas su grūdėtąja varške ir pomidorais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Miltai kvietiniai 180 g
Kiaušinis 3 vnt.
Druska pagal skonį
Grietinė 5 valg. šaukšt.
Grūdėta varškė 350-400 g
Mozarela sūris 100 g
Vyšniniai pomidorai 500 g
Raudonėlis, bazilikas, malti juodieji pipirai pagal skonį
Alyvuogių aliejus truputis

Paruošimas:
Šaltą margariną sukapoti su miltais. Įmušti 1 kiaušinį, įberti šiek tiek
druskos. Viską suminkyti. Tešlos mase iškloti 26 cm skersmens skardą
ir padėti šaltai. Įdaras. Suplakti 2 kiaušinius, įdėti druskos ir grietinės.
Įmaišyti grūdėtą varškę. Mišinį sukrėsti ant tešlos ir apibarstyti
tarkuotu sūriu. Pomidorus perpjauti pusiau ir sudėti ant mišinio.
Apibarstyt prieskoniais arba žaliais prieskoninių daržovių lapeliais.
Apšlakstyti alyvuogių aliejumi. Kepti apie 40 min 180laipsnių karštumo
orkaitėje. Prieš pjaustant šiek tiek atvėsinti.

Recepto istorija:
Skanus užkandis prie balto vyno, kurį megstame gerti penktadienio
vakarais draugų rate.
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Bulvių ir makaronų apkepas su kumpiu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Bulves 6-7 vnt.
Makaronų 1 stikl.
Didelis svogūnas 1 vnt.
Kumpis 100 g
Fermentinis sūris (tarkuotas) 5 valg. šaukšt.
Druska,mėgstami prieskoniai (petražolės ir kt.)-pagal skonį žiups.
Bulvių nuoviras 1,5 stikl.
Grietinė 150 g

Paruošimas:
Bulves nuskutame ir apverdame, kad šiek tiek suminkštėtų,bet pilnai
neišverdame,kad nesubirtų. Išverdame makaronus ir juos sumaišome
su kubeliais supjaustytas ir margarine pakeintais svogūnu ir kumpiu,
šdedame druskos ir mėgstamų prieskonių. Viską gerai išmaišome.
Išvirtas bulves supjaustome griežinėliais. Kepimo formą ištepame
riebalais ir dedame sluoksnį supjaustytų bulvių. Ant bulvių pilame
makaronus,o ant viršaus dedame dar vieną sluoksnį bulvių. Bulvių
nuovirą sumaišome su grietine, tarkuotu fermentiniu sūriu ir
mėgstamais prieskoniais (aš dėjau petražoles),pagardiname druska.
Šią masę pilame ant apkepo ir kepimo formą su paruoštu apkepu
šauname į orkaitą. Kepame kol šiek tiek apskrus sūris.

Recepto istorija:
Šio kepinio receptas gimė perskaičius kitą receptą vienoje kulinarinėje
knygoje. Aš jį gerokai patobulinau,pridėjau savo mėgstamų
ingridientų,kad jis būtų dar skanesnis. Šį patiekalą aš mėgstu, nes jis
yra nesudėtingas, greitai paruošiamas ir pagaminamas iš paprastų
produktų - o artimieji jį mėgsta,nes jis yra skanus ir sotus.
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Beveik vegetariškas šašlykas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Paprikos 3 vnt.
Bulvės 3 vnt.
Cukinija 1 vnt.
Morkos 3 vnt.
Kalafijoras 1 vnt.
Druska pagal skonį
Salotų prieskoniai pagal skonį
Alyvuogių aliejus 2 valg. šaukšt.
Sojų padažas 1 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Daržoves nuplauname, išvalome ir supjaustome vienodomis dalimis.
Suberiame į indą su daržovėmis prieskonius, gerai sumaišome ir
paliekame 15 min. Visas daržoves verti ant pagaliukų (įvairiai, kad
spalvos atrodytų kuo įvairiau). Morkas ir bulves verti iš pagaliukų
kraštų, tam, kad kepant kitos daržovės nenuslystų. Kepti 180 laipsnių
temperatūroje, grilio rėžime. Kepant nepamiršti vartyti. Kepti apie 20
min. Šie vertinukai -puikus garnyras prie mėsos patiekalų, tačiau
galima tarp daržovių suverti ir kelis vištienos krūtinėlės gabaliukus. Ir
tai taps puikiu patiekalu jūsų šventei arba vakarienės stalui. Ne tik
gražu, bet skanu ir sveika! :)

Recepto istorija:
Šį receptą įkvėpė mano mažoji dukrytė, kuri nemėgo daržovių.
Sumaniau, kaip linksmai bei patraukliai jas pateikti. Todėl pabandžiau
sukurti žaismingą, sveiką ir labai skanų patiekalą iš daržovių. Spalvingi
vertinukai labai primena vasarą, gamtą bei šašlykus. Kulinarinis
eksperimentas buvo iš tisų vykęs, nenusivylė, nei maniškė Viktorija,
nei artimieji bei draugai, kurie dažnai atvykę į svečius pageidauja šio
skanėsto. Be to jis yra gana paprastas, tačiau išradingas, sveikas bei
labai gardus! Gero apetito! :)
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Kus kus lietuviškai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Baklažanai 5 vnt.
Ryžiai 4 pak.
Morkos 6 vnt.
Svogūnai 4 vnt.
Pomidorai 2 vnt.
Sūris 200 g
Aliejus kepimui
Druska pagal skonį
Pipirai pagal skonį
Pomidorų padažas 200 ml
Majonezas 50 g

Paruošimas:
Išvirti ryžius. Keptuvėje pakepinti svogūnus ir morkas. Ryžius,
svogūnus, morkas ir pomidorų padažą gerai išmaišyti su prieskoniais.
Išplauti ir išvalyti baklažanus (jų viduriukus). Įdarą idėti į baklažanus ir
tvirčiau įspausti (supresuoti). Plonais griežinėliais papjaustyti
pomidorus ir sūrį. Ant farširuoto baklažano uždėti pomidorų griežinėlius,
ant jų užpilti truputį majonezo, o ant viršaus uždėti sūrį. Sudėti
paruoštu baklažanus ant kepimo popieriumi padengtos skardos. Kepti
180 laipsnių temperatūroje apie 20 min. (kol sūris išsilydis ir įgaus
auksinės spalvos). P.S. Norintys gali šiuos baklažanus pagardinti faršu.
Jį reikėtų apkepti kartu su morkomis ir svogūnais. o baklažanus reikėtų
išdoroti prieš pat farširavimą, tam, kad jis nepajuoduotų ir neapkarstų.
Skanaus! :)

Recepto istorija:
Šis patiekalo kilmė - turkiška virtuvė. Mano draugėms nepatiko
originalo aštrumas bei kartumas, o man skonis buvo visai nieko.
Sugalvojau jį adaptuoti mums, ne tokio karšto mentaliteto regionui.
Pagaminau jį švelnesnį, lengvesnį, todėl artimiesiems mano
interpretacija buvo gardesnė. Šis patiekalas puikiai tiks daugybei
progų, pvz. kai trūksta laiko, o norisi nustebinti šeimą lengva bei
skania vakariene. Linkėjimai turkams! :)
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Baklažano laivelis su mėsos įdaru

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 1 valg. šaukšt.
Baklazanas 1 vnt.
Farsas 300 g
Svogunas 1 vnt.
Morka didele 1 vnt.
Pomidoru pasta pagal skonį
Bazilikas 1 žiups.
Raudono,balto ir juodo pipiro mišinys 1 žiups.
Surio 100 g
Krapu papuosimui pagal skonį
Cesnako 2 skilt.
Bulves 3 vnt.

Paruošimas:
Baklažaną reikia pamirkyti apie 30 minučių sūriame vandenuke,nes kai
kurie būna kartoki,tai perpjauname pusiau ir pamirkome. Tada
nusausiname,ir tamsiąją pusę tepame alyvuogių aliejumi,dedame į
skardą ir 20 minučių pakepame 180c temp. Atvėsus,išskobiame vidų ir
dedame įdaro ( faršas,svogūnas,česnakas,baklažano išskobtas vidus
sukapotas,morkytė ,prieskoiukai ir pomidorų pasta - viskas pakepinta)
gaunasi toks troškinukas .Dedame į vidų su kaupu ir kepame 20
minučių,po to dedame sūrio ir išlydome 1-2 minutes . Pabarstome
svogūnų laiškučiais,krapais. Apvirtas bulves supjausčiau ir skrudinau
orkaitėje,su amerikietiškų bulvyčių prieskoniais ,į skardą idejau
margarino sauksteli ,tai buvo tirkai skanu . Skanaus

Recepto istorija:
Tiesiog SkunUUUUUUUU!!!!!!!!!!!



Antrieji patiekalai Daržovių patiekalai

Pyragas su kopūstų įdaru

Ingredientai:
Tešlai:
kefyro 1 stiklinė
majonezo 250 g
kiaušiniai 2 vnt
miltų 2 stiklinė
kepimo miltelių 1 šaukštelis
Įdarui:
margarino VILNIUS kepiniams 1 šaukštas
kopūsto 600 g
svogūnas 1 vnt
pomidorų padažo 2 šaukštai
druska ir pipirai

Paruošimas:
Iš tešlai skirtų ingredientų užsiminkome tešlą.

Svogūnus susismulkiname ir pakepiname, taip pat sudedame
smulkintus kopūstus ir kelis šaukštus vandens. Verdame, kol
suminkštėja kopūstai. Virimo pabaigoje sudedame pomidorų padažą.

Pusė tešlos sudedame į kepimo formą taip, kad kraštai butų uždengti
tešla. Supilame įdarą ir vėl dedame tešlą.

Kepame 180 C laipsnių temperatūroje apie 30 - 40 minučių iki auksinės
rudos spalvos.



Antrieji patiekalai Daržovių patiekalai

Bulvių suflė

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams arbat. šaukštel.
800 g bulvių arbat. šaukštel.
1 didelio svogūno arbat. šaukštel.
2 V Š margarino VILNIUS kepiniams arbat. šaukštel.
1 skiltelės česnako arbat. šaukštel.
3 kiaušinių arbat. šaukštel.
200 g 9 % riebumo varškės arbat. šaukštel.
200 g laišišos filė (rūkytos) arbat. šaukštel.
žiupsnelio malto muskato arbat. šaukštel.
druskos arbat. šaukštel.
maltų juodųjų pipirų arbat. šaukštel.
žiupsnelio maltos saldžiosios paprikos arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Bulves išviriau su lupenomis. Pravėsusias nulupau. Sutryniau. Į bulvių
masę subėriau smulkiai supjaustytą ir margarine VILNIUS kepiniams
apkeptą svogūną, smulkiai supjaustytą lašišą, varškę, išspaustą
česnaką. Pagardinau druska, pipirais, maltu muskatu. Kiaušinių trynius
atskyriau nuo baltymų. Trynius įmaišiau į bulvių masę. Baltymus
išplakiau iki standžių putų ir atsargiai įmaišiau į bulvių masę. Suflė
indelius ištepiau margarinu, kad kepdama suflė nepriliptų. Sudėjau
suflė masę. Kepiau 200 laipsnių orkaitėje apie 45 minutes. Iškepusią
apibarsčiau paprikos milteliais.

Recepto istorija:
Skanaus!



Antrieji patiekalai Daržovių patiekalai

Sluoksniuotos tešlos pyragas su kumpiu ir
špinatais

Ingredientai:
Sluoksniuotos tešlos (bemielės) 500 g
Kiaušinių 3 vnt
Grietinėlės 200 ml
Pieno 1/2 stiklinės
Fermentinio sūrio 100 g
Špinatų 200 g
Nedidelio svogūno 1 vnt
Šalto rūkymo kumpelio 200 g

Paruošimas:
1. Kepimo skardą (kepiau tortų kepimo formoje) ištepkite sviestu,
lygiai išdėliokite sluoksniuotą tešlą ir dėkite į 180 laipsnių orkaitę.
2. Tešlą kepkite, kol iškils. Vis pažiūrėkite, kad ji nesukristų.
3. Apkepkite smulkiai pjaustytą svogūną, kubeliais pjaustytą kumpelį
bei špinatus.
4. Kiaušinius, grietinėlę ir pieną gerai išplakite.
5. Įtarkuokite fermentinį sūrį bei sudėkite paruoštus špinatus, kumpelį.
6. Apkepus tešlai, ją išimkite ir supilkite įdarą.
7. Vėl dėkite į orkaitę ir kepkite, kol visas įdaras sustings apie 30 - 35
minutes.



Antrieji patiekalai Daržovių patiekalai

Kopūstų pyragas su spanguolėm

Ingredientai:
Miltų 200 g
Margarino VILNIUS kepiniams 130 g
Kiaušinių
Vandens 2 v.š
Druskos
Kopūsto
Svogūno 1 vnt
Aliejaus 2 v.š
Cukraus
Druskos
Krapų
Sūrio 100 g
Spanguolių sauja
Kiaušinių 3 vnt
Grietinės 150 g

Paruošimas:
Į miltus sudėti pjaustytą sviestą, įmušti kiaušinį, įpilti vandens, įberti
druskos ir užminkyti tešlą. Jos rutulį suvynioti į foliją ir valandai laiko
dėti į šaldytuvą. Iš tešlos iškočioti skritulį, aplipdyti kepimo indą,
subadyti šakute ir dar pusvalandį dėti į šaldytuvą. Kopūstą susmulkinti
ir kartu su pjaustytu svogūnu apkepinti aliejuje. Pagardinti druska,
cukrumi, krapais/ Tada uždengti ir troškinti, kol suminkštės. Atšalusia
tešla apspausti kepimo indą ir šonus. Tolygiai paskirstyti įdarą,
apibarstyti tarkuotu sūriu ir uogomis. Kiaušinius sumaišyti su grietine ir
užpilti ant viršaus. Kepti 180 laipsnių orkaitėje apie 30 minučių.



Antrieji patiekalai Daržovių patiekalai

Brokolių pyragas

Ingredientai:
Miltų 350 g
Kefyro 100 g
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
Maltos mėsos paruoštos kotletams kepti 250 g
Brokolių 200 g
Druskos
Pipirų
Svogūno 1 vnt
Sūrio 150 g
Kiaušinių 1 vnt
Grietinės 200 g

Paruošimas:
Iš miltų, kefyro ir sviesto išminkyti tešlą, ją dėti pusvalandžiui į
šaldymo kamerą ir poto iškočioti ir įkloti į kepimo indą. Iš maltos mėsos
padaryti kukulaičius, apkepti keptuvėje ir sudėti ant tešlos. Brokolius
išskaidyti šakelėmis ir išdėlioti tarp mėsos, pabarstyti druska, pipirais.
Svogūną nulupti, supjaustyti, apkepinti aliejuje ir sudėti ant mėsos,
užbarstyti tarkuotu sūriu, išplakti kiaušinį su druska, išmaišyti su
grietine ir užpilti ant viršaus, kepti orkaitėje apie 30 minučių.



Antrieji patiekalai Daržovių patiekalai

Lotaringiškas daržovių apkepas

Ingredientai:
Ingredientai tešlai:
Miltų 150 g
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
šalto vandens 2 v.š
druskos 1 žiupsnelio
Ingredientai įdarui:
cukinijos 1 vnt
didelės bulvės 1 vnt
didelės morkos 1 vnt
pomidoro 1 vnt
kiaušinių 2 vnt
grietinėlės 100 g
mėgstamo fermentinio sūrio 100 g
druskos
pipirų
baziliko

Paruošimas:
Išminkykite tešlą iš nurodytų produktų, suvyniokite ją į maistinę
plėvelę ir padėkite nors pusvalandžiui į šaldytuvą. Cukiniją, bulvę ir
morką sutarkuokite burokine tarka, nuspauskite susidariusias sultis,
pabarstykite druska ir pipirais, šiek tiek pakepinkite keptuvėje ant
aliejaus ar margarino ir atvėsinkite. Į apvalios kepimo formos
(geriausiai tiktų 24 cm skersmens) dugną įklokite 23 atvėsintos tešlos,
iškočiotos pagal kepimo formą. 13 tešlos sunaudokite kraštams. Kad
tešla kepimo metu nepakiltų, formą užklokite kepimo popieriumi ir ant
jo užpilkite pupelių (žirnių ar ryžių, kad ją prispaustų). Tokiu būdu
pyrago pagrindą kepkite iki 12 - 15 min. apie 200 laipsnių įkaitintoje
orkaitėje, o po to atvėsinkite. Į atvėsusias apkeptas daržoves supilkite
grietinėlę, išplaktus kiaušinius, sudėkite tarkuotą sūrį, bazilikus, šiek
tiek druskos, pipirų ir išmaišykite. Nuo lengvai apkepusio pyrago
pagrindo nuimkite popierių ir pupeles, supilkite daržovių, kiaušinių ir
grietinėlės masę, papuoškite ją pomidoro skiltelėmis ir kepkite
orkaitėje 180 laipsnių temperatūroje apie dar 15 min. Gero apetito



Antrieji patiekalai Daržovių patiekalai

Pyragas su špinatais ir lašiša

Ingredientai:
Ingredientai tešlai:
Miltų 250 g
Margarino VILNIUS kepiniams 125 g
Kiaušinio 1
Druskos
Imgredientai įdarui:
Šaltai rūkytos lašišos 250 g
Ryšelio špinatų
Rikotos sūrio 250 g
Poro (baltosios dalies) 1 vnt
Česnako 2 skiltelės
Kiaušinio 1 vnt
Grietinėlės 100 ml
Prieskonių

Paruošimas:
Tešlai sukapokite miltus su margarinu, kol susidarys trupiniai,
sumaišykite su druska, išminkykite iki vienalytės masės, įdėkite į
plėvelę ir atšaldykite. Paruoškite įdarą: špinatų lapus, susmulkintą porą
ir česnaką apkepkite 5 min. Lašišą supjaustykite plonais griežinėliais.
Paruoštą tešlą iškočiokite, įklokite į kepimo indą, ant viršaus dėkite
špinatų masę ir lašišos gabaliukus. Kiaušinį išplakite su grietinėle ir
rikota. Paruošta mase apipilkite viską ir pašaukite į 160 orkaitę 30 min.
Skanaus!



Antrieji patiekalai Daržovių patiekalai

Svogūnų pyragas

Ingredientai:
puodelis miltų
margarino Vilnius kepiniams 45g
žiupsnelis druskos
šaukštelio kepimo miltelių 1 1/4
šaukštai pieno 6
kiaušinio 1
grietinės 100 g
Patarkuotas muskato riešutas
dideli svogūnai 4-5
Aliejaus kepimui (geriausia tinka alyvuogių)
Druskos, pipirų, čiobrelių
šaukštai aguonų arba sezamų 2

Paruošimas:
Sausus produktus sumaišyti tarpusavy, kapoti margarino gabalėlius,
kol gausis trupiniai. Tada palaipsniui įmaišyti pieną. Tešla turi gautis
minkštutė, tačiau nelipti prie rankų.

Supjaustyti svogūnus plonais griežinėliais. Keptuvėje įkaitinti porą
šaukštų alyvuogių aliejaus ir lėtai kepinti svogūnus, kol jie suminkštės,
pagels. Pabaigoje užbarstyti žiupsneliu druskos, pipirų ir šviežiais arba
džiovintais čiobreliais.

Tešla iškloti pyrago formą. Uždėti svogūnų sluoksnį ir užpilti iš visų
produktų suplaktu padažu. Ant viršaus pabarstyti aguonų grūdeliais
arba sezamo sėklomis. Kepti 25-30 minučių orkaitėje, įkaitintoje iki 200
C laipsnių.



Antrieji patiekalai Daržovių patiekalai

Picos užkandis su baklažanais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 70 g
Grietinės 125 g
Sodos 1 arbat. šaukštel.
Miltų 300 g
Vandens 0.25 stikl.
Aliejaus 1 valg. šaukšt.
Baklažano 1 vnt.
Konservuotų pomidorų 1 skardinė(s)
Mozarella sūrio 2 pak.

Paruošimas:
Ant nedidelės ugnies ištirpdykite margariną. Kol jis atvės, į dubenį
sudėkite grietinę, sodą, aliejų, vandenį ir jau atvėsusį margariną. Viską
gerai išmaišykite. Tada dėkite miltų tiek, kol tešla nebelips prie rankų.
Padą plonai iškočiokite, įdėkite į skardą ir kepkite iki 170 laipsnių
įkaitintoje orkaitėje, kol gražiai apskrus. Baklažanus apkepkite
keptuvėje, įkaitintame aliejuje, sudėkite į skardą. Paskaninkite druska
ir pipirais. Konservuotus smulkintus pomidorus apkepkite keptuvėje,
kol skystis išgaruos. Paskaninkite druska ir pipirais. Masę uždėkite ant
baklažanų. Ant viršaus sudėkite supjaustytą sūrį. Kepkite orkaitėje, kol
išsilydys sūris. Daržovių masę valgyti su picos papločiu. Skanaus!



Antrieji patiekalai Daržovių patiekalai

Apverstas pomidorų pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 190 g
Miltų 250 g
Džiovintų raudonėlių 1 arbat. šaukštel.
Cukraus 1 valg. šaukšt.
Šalto vandens 5 valg. šaukšt.
Pomidorų 500 g
Česnako skiltelės 1 skilt.
Baltojo vyno acto 2 arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Tešlai: 250 g miltų, 140 g margarino Vilnius kepiniams, žiupsnelis
druskos, šaukštelis džiovintų raudonėlių, 5 šaukštai šalto vandens.
Įdarui: 500 g pomidorų, 1 česnako skiltelė, 1 šaukštas cukraus, 2
šaukšteliai baltojo vyno acto, 50 g margarino Vilnius kepiniams,
druskos ir maltų juodųjų pipirų pagal skonį, bei šviežio baziliko lapelių
papuošimui. Ruošimas: Tešlai šaltą margariną supjaustykite gabalėliais
ir suberkite į virtuvės kombainą kartu su miltais, druska ir raudonėliais.
Padarykite trupinius, į juos įpilkite šaltą vandenį ir minkykite kol
trupiniai virs tešla. Pusvalandį laikykite šaldytuve. Įdarą: keptuvėje
ištirpinkite margariną, suberkite cukrų ir maišykite kol masė taps
švelniai rusva. Supilkite actą ir sudėkite pusiau perpjautus pomidorus
minkštimu į apačią, pabarstykite kapota česnako sliltele, pagardinkite
druska ir pipirais. Nukelkite nuo ugnies ir atvėsinkite. Įkaitinkite orkaitę
iki 200 laipsnių. Pomidorus sudėkite į kepimo indą ar skardą. Tešlą
iškočiokite ir uždėkite ant pomidorų, esančių skardoje, kraštus gražiai
užtaisykite, o tešlą pabadykite šakute. Pyragą kepkite 20-30min.
Iškepusį pyragą palikite šiek tiek pravėsti ir atsagiai apvertę išimkite iš
kepimo formos. Pyragą apibarstykite bazilikų lapelias ir juodaisiais
pipirais.



Antrieji patiekalai Daržovių patiekalai

Pyragas su kopūstais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 375 g
Miltai 500 g
Druska 1 žiups.
Šaltas vanduo 250 ml

Paruošimas:
Į dubenį persijokite miltus ir druską. Miltų viduryje padarykite įdubimą,
supilkite vandenį, ištirpintą ir atvėsintą margariną. Margarino jums
reikės apie 70gr. Imdami po truputį miltų iš kraštų užmaišykite tešlą.
Išimkite tešlą iš dubens ir keletą kartų perminkykite. Suformuokite
rutulį, jo viršuje peiliu įpjaukite kryžių. Dėkite margariną tarp dviejų
kepimo popieriaus lakštų ir kočėlu išmuškite iki 1cm storio (jei reikia,
rankomis formuokite margarino kraštus, kad gautųsi stačiakampis).
Padėkite į šaldytuvą. Išimkite tešlą iš dubens ir padėkite ant miltais
pabarstyto paviršiaus. Kiek atlenkite kiekvieną tešlos kampą ir kočėlu
iškočiokite, kol turėsite kažką panašaus į keturlapį dobilą (tešlos
vidurys turėtų būti kiek storesnis nei kraštai). Į tešlos centrą dėkite
išmuštą margariną. Užlankstykite tešlos kraštus, kad visiškai jį
paslėptų.Apverskite tešlą ir iškočiokite pailgą, maždaug 7-8 mm storio
stačiakampį. Sulankstykite tešlą į tris dalis. Suvyniokite tešlą į virtuvinę
plėvelę ir padėkite į šaldytuvą bent 30 minučių. Tai pakartokite kelis
kartus. Aš tešlą išočiojau ir įdėjau į formą. Kopūstus su svogūnais
supjausčiau ir troškinau kol suminkštėjo. Įdėjau pipirų, druskos. Šį įdarą
sudėjau ant paruoštos tešlos. Užbėriau tarkuoto sūrio ir užpyliau
grietinės bei kiaušinių plakiniu. Kepiau kol gražiai apskrudo. Skanaus :)



Antrieji patiekalai Mėsos patiekalai

Jautienos stroganovas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 0 arbat. šaukštel.
Mėsa 1 kg
Agurkai 1 vnt.
Morkos 1 vnt.

Paruošimas:
Viską išvirti

Recepto istorija:
Labai simple



Antrieji patiekalai Mėsos patiekalai

Kotletai įdaryti daržovėmis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 1 ziupsnel pagal skonį
farso nesvarbu kokio (bet geriausia butu kiaulienos) 1 kg
darzoviu pvz:ananasu,slyvu ar obuoliu. ziurint ki vnt.
aliejaus (betkokio) arbat. šaukštel.

Paruošimas:
Sutarkuokite visas daržoves. Naudokite kiek mažesnę nei burokų tarką.
Sušlapinkite rankas, paimkite vieną gabaliuką faršo ir padarę jo viduje
įdubimą įdėkite į vidų daržovių. Švelniai apkepkite įkaitintoje keptuvėje.
Skanu ir paprasta!

Recepto istorija:
Šį kepinį paprasta pagaminti ir jis yra labai skanus. Radau šį receptą
namuose kai buvo paskelbtas šis projektas.



Antrieji patiekalai Mėsos patiekalai

Kepsnys "Senas kelmas"

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams truputis
Kiaulienos šonkauliai kepimui
Faršas 0,5 kg
Kiaulienos prieskoniai pagal skonį
Druska, pipirai pagal skonį
Svogūnas 2 vnt.
Bulvės 1 kg
Česnakas 2 pagal skonį
Sojų padažas pagal skonį
Morka 1 vnt.
Kiaušinis 1 vnt.

Paruošimas:
Kiaulienos šonkauliukus ištrinkite druska, pipirais, kapotu česnaku,
sojos padažu, aptepkite margarinu VILNIUS kepiniams ir palikite 1 val.
Paruoškite faršą: įdėkite smulkiai supjaustytą svogūną, prieskonius,
druską, įmuškite kiaušinį ir viską gerai išmaišykite. Paimkite šonkaulių
juostelę, susukite į ritinuką, šonus susmeikite mediniais smeigtukais ir į
jo vidų sudėkite faršą, dėkite į kepimo maišelį, apdėkite bulvėmis.
Užrišus maišelį viršų būtinai šiek tiek prakirpkite, nes kepant gražiau
apskrunda. Kepkite 1-1,5val. vidutinio karštumo orkaitėje, prie šio
kepsnio tinka šviežių daržovių salotos.

Recepto istorija:
Šis kepsnis kepamas švenčių metu ir labai papuošia švenčių stalą.



Antrieji patiekalai Mėsos patiekalai

Bulvių apkepas su mėsa

Ingredientai:
Faršas 200 g
Bulvės 1 kg
Margarinas VILNIUS kepiniams 150 g
Pienas 50 ml
Druska pagal skonį
Kiaušinis 1 vnt.

Paruošimas:
Bulves nuskusti, išvirti, iš jų sutrinti tyrę ir įmušti kiaušinį. Keptuvę
ištepti margarinu VILNIUS, pabarstyti džiūvėsėliais. Pusę bulvių tyrės
dėti į kepimo indą, išlyginti ant viršaus dėti maltos mėsos,sudėti likusią
bulvių tyrę, apipilti grietine ir apibarstyti džiūvėsėliais. Kepti orkaitėje.
Iškepus atvėsinti. SKANAUS!

Recepto istorija:
Tradicinė senelės vakarienė. Su kefyru tikras gardumėlis.



Antrieji patiekalai Mėsos patiekalai

Plovų plovas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
kiaulienos (kumpio arba sprandinės) arba vištienos, 1 kg
marinuoto agurko 3 vnt.
svogūnų 5-6 galva
pipirų truputis
ryžių 1 kg
aliejaus 200 g
prieskonių su druska truputis
kečiupo pagal skonį truputis

Paruošimas:
Į didelį aukštais kraštais puodą įpilame aliejų ir įkaitiname. Į įkaitusį
aliejų sudedame nedideliais gabaliukais supjaustytą kiaulieną arba
vištieną ir tos mėsos prieskonius, pipirų. Kepti aliejuje, kol apkeps.
Tada į puodą sudedame smulkintus svogūnus,tarkuotas morkas,
druskos, prieskonių ir verdame ant mažos ugnies uždengtame puode
apie valandą vis pamaišant, kad neprikeptų. Tada į puodą pilame 0,5 l
vandens ir išmaišę virti dar apie 30 min. Tuomet sudedame 1 kg
pamirkytus ryžius ir įpilame apie 4 stiklines karšto vandens, kad truputį
apsemtų ryžius.Virti ant silpnos ugnies be dangčio, kol ryžiai
suminkštės ir neliks vandens. Tada į ryžius įdėti Margarino VILNIUS,
susmulkinto česnako, gabaliukais supjaustytą marinuotą agurką,
susmulkintą porą, susmulkintą papriką, truputėlį pipirų bei prieskonių
su druska kol atitiks Jūsų skonį. Truputėlį (pagal skonį) įpilti į ryžius
kečiupo. Viską gerai išmaišyti ir skanaus.

Recepto istorija:
Mano mama virėja, jau man mažai esant ji atskleidė kai kurias virtuvės
paslaptys... Įskiepijo aistrą virtuvei, galiu valandų valandas praleisti
gamindama įvairius patiekalus... Ir šiandien bandant nustebinti savo
mylimąjį įvairiais skanumynais bandžiau pagaminti skanų plovą ir
gavosi puikiai.
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Įdarytos dešrelės

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 1 valg. šaukšt.
Dešrelės rūkytos 4 vnt.
Pievagrybiai 100 g
Rauginti agurkai 1 vnt.
Kiaušinis arbat. šaukštel.
Sūris 50 g
Grietinė 1 valg. šaukšt.
Druska pagal skonį
Pipirai pagal skonį

Paruošimas:
Išplakti kiaušinį su prieskoniais, sudėti susmulkintus pievagrybius,
raugintą agurką. Perpjovus dešreles išilgai įdaryti šiuo mišiniu. Dėti į
margarinu VILNIUS išteptą skardą, kepti apie 10 min. Patiekti su
bulvėmis, daržovėmis. Skanaus.

Recepto istorija:
Greitai paruošiamas patiekalas praskaidrinantis rutininį maistą.
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Guliašas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 1 arbat. šaukštel.
Kiauliena 300 g
Morka 1 vnt.
Svogunas 1 vnt.
Prieskoniai,krapai,laiskai pagal skonį
Pienas 100 ml
Miltai 1 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Mėsytę smulkiai supjaustyti, pagardinti prieskoniais ir apkepti, apkepti
morką ir svogūną pjaustytą, tuomet įpilti vandens į keptuvę, kad
apsemtu ir patroškinti 20 min. Į 100 ml. pieno įmaišyti šaukštelį miltų
,išplakti, kad neliktų gumuliukų ir supilti į keptuvę,prideti sauksteli
margarino. Uždengti ir leisti sutirštėti. Valgyti rekomenduoju su virtais
grikiais. Skanaus!!

Recepto istorija:
Musu seimos tradicinis mociutes guliasas. Niam niam
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Skanusis plovas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 30 g
Mėsos faršas 700 g
Svogūnai 3 vnt.
Pomidorų padažas 300 g
Druska, pipirai 2 arbat. šaukštel.
Morkos 3-5 vnt.

Paruošimas:
Mėsą, įtrinti prieskoniais ir palaikyti, kad įsigertų, apkepiname
keptuvėje. Sudedame į kepimo indą, išteptą margarinu VILNIUS
kepiniams. Supjaustytus svogūnus ir morkas taip pat apkepiname.
Sudedame ant faršo kepimo inde. Ant daržovių užpilame pomidorų
padažą. Nuplauname ryžius. Suberiame ant pomidorų padažo. Ant
ryžių užpilame verdančio vandens, ryžiai turi būti apsemti. Kepame
orkaitėje apie valandą. Mėgstu plovą su raugintais agurkais

Recepto istorija:
Šiek tiek patobulintas babytės ant viryklės troškinamo plovo receptas.
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Įdaryti obuoliai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Dideli obuoliai 5 vnt.
Vištienos filė 450 g
Grietinėlė 250 g
Druska 0.5 arbat. šaukštel.
Juodieji pipirai 1 žiups.
Džiovintas bazilikas 1 žiups.

Paruošimas:
Nedideliais kubeliais supjaustome vištienos file, ją šiek tiek pasūdome,
užberiame baziliko ir palaikome. Per tą laiką pasiruošiame obuolius.
Juos nusiplauname, nuvalome, nupjauname viršūnėlę ir išskobiame,
kad liktų maždaug 0,5 cm storio sienelės. Keptuvėje ištirpiname
margariną VILNIUS kepiniams, sudedame vištieną, šiek tiek
pakepiname ir užpilame grietinėlę. Troškiname kol grietinėlė pradės
tirštėti, tuomet sudedame druską ir pipirus pagal skonį. Paruoštą įdarą
sudedame į obuolius. Pašauname į įkaitintą (180 laipsnių) orkaitę,
kepame maždaug 40 min. Skanaus! Beje, vietoje grietinėlės galima
paruošti pieno padažą. Ištirpiname šiek tiek margarino, jį sumaišome
su 2 šauktais miltų ir supilame stiklinę pieno. Padažą pasūdome,
įberiame pipirų ir kaitiname kol sutirštės.

Recepto istorija:
Obuoliai ir vištiena - labai skanus derinys. Jau vaikystėje mėgdavau
keptą vištą su keptais obuoliais, tad šį kartą pabandžiau pagaminti
atvirkštinį patiekalą, ne įdarytą vištą obuoliais, o įdarytą obuolį vištiena.
Skonis - labai geras!



Antrieji patiekalai Mėsos patiekalai

Kalakutienos kepsniai, įdaryti grybais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 1 valg. šaukšt.
Ploni kalakutienos mėsos pjausniai 8 vnt.
Pipirai, druska pagal skonį
Aliejus 5 valg. šaukšt.
Miltai 3 valg. šaukšt.
Pomidorų padažas 1 valg. šaukšt.
Pievagrybiai 1 pak.
Svogūnas 2 vnt.
Česnakas 2 vnt.

Paruošimas:
Įdarui nuvalytus pievagrybius kepkite su margarinu VILNIUS kepiniams
kol išgaruos skystis, įdėkite druskos, prieskonių. Mėsą pamuškite,
pabarstykite pipirais, druska ir ant kiekvieno gabaliuko dėkite įdaro,
perlenkite pusiau, persmeikite mediniu smeigtuku, "pavoliokite"
miltuose ir 5 min. kepkite aliejuje. Padažas: svogūną ir česnaką
supjaustykite kubeliais ir pakepinkite su margarinu, supilkite pomidorų
padažą. Viską trumpam užvirinkite, pagardinkite pipirais, druska.
Pilkite ant iškeptų kepsnių ir patiekite su bulvių koše ir mėgstama
mišraine.

Recepto istorija:
Šis kepinys yra greitai pagaminamas, skanus ir sveikas patiekalas.
Gaminu švenčių progomis, ankščiau taip gamindavo mano mama.
Mano receptų knygoje šis patiekalas jau senai.
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Čičinsko kepsniai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 1 valg. šaukšt.
Virtos bulvės 1 kg
Miltai 2-4 valg. šaukšt.
Faršas 1 kg
Aliejus kepimui

Paruošimas:
Virtas bulves sumalkite mėsmale, įdėkite miltų, įmuškite kiaušinį,
įdėkite druskos. Faršą paruoškite atskirai (kaip kotletus). Iš sumaltos
bulvių masės suminkykite ir iškočiokite nestorus paplotėlius ir ant jų
dėkite paruoštą faršo įdarą. Susukite ir supjaustykite norimo ilgio
gabalėliais, virkite aliejuje kol gražiai apskrus. Galima valgyti tiek
šaltus tiek karštus, jei valgote  karštus tinka grietinės ir margarino
padažas.

Recepto istorija:
Čia senoviškas receptas,tik dabar pavadinimas pakeistas.
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Tiems, kam geriausias tortas - mėsa

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams kepimui
Vištienos file 0,5 kg
Jautienos faršas 0,5 kg
Jautienos-kiaulienos faršas 0,5 kg
Kiaulienos faršas 0,5 kg
Fermentinis sūris 0,2 kg
Žalumynai, prieskoniai, soja, majonezas pagal skonį
Džiūvėsėliai keli žiups.
Kiaušiniai 3 vnt.
Žirneliai 1 skardinė(s)
Svogūnas 1 vnt.

Paruošimas:
Na, ką nemėgstate saldumynų? Aš taip pat, tiesą sakant visa mano
giminė nemėgsta, todėl geriausias gimtadienio tortas - mėsa :). Ir sotu,
ir skanu ir yra kur žvakutę "įbesti" :). Pradedame: imame torto formą,
ištepame margarinu VILNIUS kepiniams, apibarstome šonus
džiūvėsėliais, kad nepriliptų. Metas pirmam sluoksniui - čiumpam
jautienos faršą, sumaišom su džiūvėsėliais, plaktu kiaušiniu,
pjaustytais žalumynais, įdedame maltos mėsos prieskonių. Viską
išmaišome, dedame pirmą sluoksnį į formą, išlyginame. Antras
sluoksnis - kiaulienos faršas, jį taip pat maišome su džiūvėsiais ir
kiaušiniais, dedame mėgstamiausių mėsos prieskonių, žolelių (nerašau
kokių, nes tikrai turite savo mėgstamiausias, aš mėgstu įbarstyti
šonkauliukų prieskonių čia...), tada čia sudedame ir vištienos file,
supjaustytą gabalėliais, dar pridedame kubeliais pjaustyto sūrio. Gautą
masę klojame ant pirmo sluoksnio į formą. Trečias, viršutinis sluoksnis
- jautienos-kiaulienos faršas, į jį dedame kiaušinį, džiūvėsėlius, žirnelius
(konservuoti), tabasko pagal skonį, majonezo pagal skonį, žalio
pjaustyto svogūno, sojos truputį. Viską maišom ir sumaišę dedame į
formą. Viskas - šlovė kepėjui. Sulyginame ir dedame į orkaitę, kepame
180 laipsnių temperatūroje apie 1,5 valandos. Iškepus atvėsiname ir
galime degti žvakutes. Beje, jei turite namie šunį, kaip aš ar bet kuris
mano šeimos narys, tai šis tortas labai tiks ir per jo gimtadienį :). Tik
nepersivalgykite ir šuniui daug neduokite.

Recepto istorija:
Mūsų namie nuolat kartojama frazė: "kam tie saldumynai, jei yra
mėsa". Galiausiai močiutė pasiūlė per gimtadienį iškepti mėsos tortą.
Pasiūlymas buvo priimtas pašaipiai besišypsant, bet rezultatas
nustebino visus. Nuo šiol mėsos tortas mano namuose kepamas dažnai,
su draugais patobulinome jo receptą, pridėjome daugiau ingredientų -
čia juk galima improvizuoti. O mūsų taksams, šis torto kvapas visada
reiškia vieną: namie bus nemažai svečių, kurie neatlaikę jų graudaus
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žvilgsnio numes kąsnį nuo stalo. Skanaus, Skaiva Marselis ir Versalis
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Mėsos spurgytės

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 1 pakelis
Mėsos faršas 0,5 kg
Fermentinis sūris 200 g
Prieskoniai (pipirai, druska, raudonoji paprika) pagal skonį
Krakmolas 3 valg. šaukšt.
Kiaušinis 1 vnt.

Paruošimas:
Faršą sumaišyti su prieskoniais (aš dažniausiai darau iš vištienos ar
kalakutienos, tad kai įdedu raudonosios paprikos, mėsa įgauna gražią
spalvą). Jei kas mėgsta, galima įdėti labai smulkiai supjaustytą
svogūną. Į tą pačią masę įminkykite krakmolą ir įmuškite kiaušinį.
Gilesnėje keptuvėje ištirpdykite margariną VILNIUS kepiniams. Per tą
laiką sūrį supjaustykite mažais gabaliukais. Paimkit nedidelį gumulėlį
mėsos ir aplink sūrio gabalėlį formuokite rutuliuką. Tokius rutuliukus
dėkite į įkaitintą margariną ir troškinkite, kol spurgytės gražiai
paruduos. Tinkamiausias padažas: majonezas su žalumynais (krapais,
petražolėmis, svogūnų laiškais), pikantiškumo suteikia žiupsnelis
kmynų ar išspaustas česnakas. Skanaus!

Recepto istorija:
Ypatingas tuo, kad pagaminama greitai, paprastas ir labai skanus. Šį
receptuką sukūriau visai netikėtai: kartą kai mažoji sesutė atsisakė
valgyti paprastus kotletus, aš sugudravau ir pateikiau juos, tačiau labai
mažyčius...Stebuklas! Ne tik nesiožiavo, bet paprašė dar:). Šis mano
patiekaliukas jau tapo tradiciniu užkandžiu prie vyno. Labai skanus
derinys: mėsos spurgytė ir paskrudintas batono gabalėlis.
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Bulvės su faršu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Malta kiauliena 800 g
Svogūnas 1 vnt.
Kiaušinis 1 vnt.
Batonas 3 gab.
Bulvės 1 kg

Paruošimas:
Į maltą kiaulieną sudėkite mirkytą batoną, susmulkintą ir margarine
VILNIUS kepiniams pakepintą svogūną. Įmuškite kiaušinį ir viską gerai
išminkykite. Nepamirškite pagardinti prieskoniais. Tada nuskuskite
didesnes bulves ir perpjovę pusiau išskobkite jų vidų, padarydami
kažką panašaus į valteles. Į jas pridėkite paruošto faršo ir sudėkite į
kepimo skardą. Įpilkite truputį vandens ir kepkite karštoje orkaitėje
apie valandą. Patiekite su daržovėmis.

Recepto istorija:
Šį receptą sužinojau iš vyro močiutės. Tinkai, kai trūksta laiko sukiotis
virtuvėje, o svečiai atvyksta. Atrodo gerai.
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Mėsos slėgtainis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 0 arbat. šaukštel.
Kiaulienos karka 1 kg
Morkos 2 vnt.
Slyvos (ne džiovintos) 2 vnt.
Pipirai, druska, čili pipirai pagal skonį

Paruošimas:
Karką išdarinėti, išimti kaulą, ir mėsą ištrinti su prieskoniais bei druska.
Leisti šiek tiek pastovėti, kad prieskoniai įsigertų. Po to prikaišioti
nuskustų morkų ir supjaustytų skiltelėmis, pridėti mėlynųjų nedžiovintų
slyvų, taip pat supjaustytų skiltelėmis. Ir susukti, įvynioti į celofaną ar
polietileninį maišelį ir užsukti su siūlu. Vyniotinį sudėti į puodą, įpilti
vandens, kad apsemtų, ir virti maždaug 2 valandas. Tuomet išvirusį
paslėgti šaltai, uždedant akmenį, ar kokį kitą sunkų daiktą. Taip
palaikyti maždaug porą trejetą valandų, kad susislėgtų. Ir viskas,
susislėgusį išvynioti ir ragauti. Skanaus!

Recepto istorija:
Šį receptą išmokė viena gera teta, taip jis ir atkeliavo į mano receptų
knygutę.
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Nugarinės kepsnys įdarytas brinzos sūriu ir
saulėje džiovintais pomidorais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Kiaulienos nugarinė 1 kg
Vilkyškių 100 g
Saulėje džiovinti pomidorai 100 g
Bulvės (mažos) 1,5 kg
Česnakas 2 skilt.
Malti pipirai, muskatas, druska pagal skonį
Čiobreliai džiovinti 1 arbat. šaukštel.
Raudonėlis džiovintas 1 arbat. šaukštel.
Saldžioji raudonoji paprika 1 arbat. šaukštel.
Aliejus 2 valg. šaukšt.
Petražolės pund.

Paruošimas:
Supjaustome kubeliais sūrį, džiovintus pomidorus, margariną (jį galit ir
sutarkuoti), petražoles. Viską sumaišome ir sudedame į nugarinėje
padarytą kišenę. Dedame į kepimo rankove, surišame ir kepame apie 1
val. (pusvalandį kepu 200 l. temperatūroje, po pusvalandžio sumažinu
iki 180-170). Išverdu nedideles bulvytes su lupynomis (verdu trumpai,
apie 15 min.), nulupu, apibarstau čiobrelių, raudonėlio, paprikos ir
druskos mišiniu, apšlakstau aliejumi ir dedu kepti į orkaitę likus 20 min.
iki kepsnio kepimo pabaigos. Garnyrui tiks marinuoti agurkėliai,
kopūstai. Kepsniui naudoju padažą kurio gaminimui reikia: česnako 3
skilt.; pomidorų padažo- 3 valg. šaukšt; majonezo (liesas) - 3 valg.
šaukšt. ir grietinės- 3 valg. šaukšt. Česnaką išspausti ir viską sumaišyti
padažinėje.

Recepto istorija:
Šis kepsnys ypatingas tuo, kad jį labai lengva paruošti ir galima gražiai
pateikti ant stalo. Mėsą galima pasirengti iš vakaro, nuo to ji tik bus
skanesnė. O svečius galima nustebinti kiekvieną kartą vis paruošiant
kitokį įdarą ( su džiovintomis slyvomis ir džiovintais grybais, su faršu ir
t.t.)
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Pikantiško skonio vištienos pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 230 g
Pusė vištienos krūtinėlės gab.
Pusė svogūno gab.
Džiovinti persikai 6 vnt.
Džiovintos figos 4 vnt.
Saulėje džiovinti pomidorai 3 vnt.
Kiaušiniai 5 vnt.
Grietinėlė arba pienas 100 ml
Sūris fermentinis 100 g
Miltai 2 valg. šaukšt.
Džiovinti krapai,petražolės,rozmarinas,bazilikas pagal skonį
Druska pagal skonį

Paruošimas:
Pagaminame trapią tešlą iš minkšto 200 g margarino "Vilnius", 2
kiaušinių trynių , trupučio vandens ir prieskonių. Tešlą iškočiojame į
kepimo skardą su krašteliais, kad gautųsi krepšelis ir apkepame 200
laipsnių temperatūroje. Kol kepa gaminame įdarą. Apkepame
supjaustytą vištienos krūtinėlę ant margarino, sudedame supjaustytus
svogūnus, supjaustytus persikus ir pamirkytus vandenyje ir
supjaustytus saulėje džiovintus pomidorus. Sutarkuojame fermentinį
sūrį ( šį kartą dėjau 50 g Džiugo ir 50g Rokiškio ). Du likusius baltymus
ir 3 kiaušinius išplakame su grietinėle ir pienu (pyliau pusė pieno ir
pusė grietinėlės),sudedame tarkuotą sūrį, druską, miltus ir prieskonius
ir dar paplakame.Ant iškepusio tešlos krepšelio sudedame vištieną su
džiovintais vaisiais ir pomidorais ir užpilame grietinėlės ir kiaušinių
plakiniu. Kepame 180 laipsnių temperatūroje apie 20-25 min.

Recepto istorija:
Šį mėsos , daržovių pyragą kepu dažnai savo svečiams pusryčiams,
nes jis yra labai sotus.Galima valgyti ir šaltą ir karštą su žaliomis
daržovėmis ar padažu.Tačiau šį kartą dariau eksperimentą ir derinau
mėsą su saldžiais vaisiais ir sūriais džiovintais pomidorais. Gavosi labai
įdomus skonis,kai kada atsikandi sūriau, kai kada saldžiau.
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Troškinys

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 1 valg. šaukšt.
Svogūnas 1 vnt.
Česnakas 3 skilt.
Pomidorai 3 vnt.
Raudona paprika 1 vnt.
Konservuotos pupelės 1 skardinė(s)
Jautienos ir kiaulienos faršas 500 g
Džiovintas ČILI pipiras 1 vnt.
Druska ir pipirai pagal skonį

Paruošimas:
Supjaustome svogūną ir kelias česnako skilteles. Į įkaitintą keptuvę
dedame margariną VILNIUS kepiniams, sudedame svogūnus ir
česnakus. Kai svogūnas su česnakais apkeps sudedame apie puse
kilogramo kiaulienos ir jautienos faršo, viską sumaišome ir kepame
toliau. Kai faršas jau bus iškepęs, įdedame smulkiai supjaustytus
pomidorus ir įberiame indelį konservuotų pupelių (be skysčio) ir vieną
smulkiai supjaustytą raudoną papriką. Tai pat įdedame druskos,
šviežiai maltų juodųjų pipirų ir smulkiai supjaustytą čilį pipirą su
visomis sėklomis. Sumaišom ir visą tai troškiname tol, kol išgaruos
skysčiai. Pateikiame su ryžiais arba makaronais.

Recepto istorija:
Receptas senas, bet geras. Draugo sugalvotas ir truputį patobulintas.
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Vištiena greitai maišyk ir kepk

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Vištienos krūtinėlė 340 g
Poras 100 g
Cukinija 100 g
Apelsinai 2 vnt.
Anakardžio riešutai 75 g
Baltas vynas 70 ml
Grietinėlė 140 ml
Pipirai pagal skonį
Karis pagal skonį
Morkos 100 g
Druska pagal skonį
Bazilikas pagal skonį

Paruošimas:
Margariną VILNIUS kepiniams ištirpinti didelėje keptuvėje ir pakepti
vištieną su prieskoniais ant silpnos ugnies 5-6 min., kartais pamaišant.
Sudėti porą, cukiniją, morkas, kepti 3 min., supilti vyną ir gerai
užkaitinti keptuvę. Supilti grietinėlę, sudėti apelsinus, riešutus, jei dar
reikia įdėti prieskonių. Patiekti su ryžiais arba makaronais. Nepamiršti
greitai maišyti! Skanaus.

Recepto istorija:
Į mano mėgiamiausių receptų sąrašą šis papuolė tiesiai iš skuduryno,
nes kaip žinia, ten irgi yra pirkti knygų. Knyga vadinasi Milk Magic,
kainavo 5Lt, parduotuvė užsidarinėjo, tad per daug negalvodama
pirkau ir svajojau kaip jau namie darysiu visokiausius pieno kokteilius,
bet radau visokių puikiausių receptų. Man skanumėlis, draugams irgi,
paprastas, bet tikrai ne prastas!
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Vištienos pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 0,300 kg
Miltai 0,500 kg
Vanduo 100 ml
Vištienos krūtinėle 0,400 kg
Paprikos 3 vnt.
Svogūnai 2 vnt.
Česnakas 4 vnt.
Sūris 0,400 kg
Porai 1 vnt.
Petražolės 50 g
Saldus aitriųjų paprikų padažas 260 ml
Grietinėlė 100 g

Paruošimas:
Tešla: miltus ir margariną VILNIUS kepiniams išminkome kol pasidaro
biri masė, tada įpilame 100 ml. vandens, išminkome ir įdedame į
šaldytuvą 30 min. Įdaras: supjaustome vištieną įdedame į keptuve ir
kepame 10 min., tada užberiame kario prieskonius, išmaišome, pilame
gietinėlę ir dar troškiname 5 min. Svogūnus ir česnakus taip pat
apkepiname. Paprikas supjaustome kubeliais, porus supjaustome
griežinėliais, petražoles smulkiai sukapojame, sūrį sutarkuojame ir
visus ingredientus sudedame į bendra indą užpilame saldžiu aitriųjų
paprikų padažu ir išmaišome. Perminkome tešlą, tolygiai išklojame į
kepimo formą ir kepame 10-15 min., 180 laipsnių temperatūroje.
Ištraukiame iš orkaitės ir bendrą masę sukrečiame į kepimo formą,
tuomet dar kepame iki 10 min. Ištraukiame pyragą ir apiberiame
tarkuotu fermentiniu sūriu ir kepame kol sūris lengvai apskrunda.
Tuomet papuošiame petražolėmis ir pabarstome biriais krapais.
Skanaus!

Recepto istorija:
Šis kepinys yra ypatingas tuo, kad juo gali nustebinti svečius ir visiems
jis patinka. Šį pyragą pirmą kartą paragavome pas draugus, kitą dieną
pabandėme pagaminti patys, pakoregavome jį ir štai - ypatingo skonio
vištienos pyragas.
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Kepsnys "Eglutė"

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 375 g
Miltai 500 g
Vanduo 250 ml
Druska 2 arbat. šaukštel.
Kiaulienos faršas 1 kg
Morka (didelė) 1 vnt.
Kiaušiniai 2 vnt.
Džiuvėsiai 4 valg. šaukšt.
Prieskoniai maltai mėsai 1 pakelis
Česnakas 2 skilt.
Marinuoti pievagrybiai 200 g

Paruošimas:
Iš pirmų 4 ingredientų pasigaminame sluoksniuotą tešlą (iš vakaro). Į
faršą įtarkuojame morką, sudedame džiuvėsius, česnaką, kiaušinį,
maltos mėsos prieskonius ir druskos. Taip pat labai skanu į faršą
įmaišyti 200 gr. marinuotų sveikų pievagrybių. Faršą labai gerai
išminkyti. Tada rankomis suformuoju eglutės formos kepsnį ir dedu ant
kepimo formos. Kepti orkaitėje 200 laipsnių temperatūroje apie 30 min.
Tada kepsnį ištraukiame iš orkaitės, leisti šiek tiek atvėsti ir apvynioti
iškočiotais sluoksniuotos tešlos lakštais. Vieną juostelės pusę truputėli
įpjaukite. Pradėkite vynioti nuo apačios į viršų ir žiūrėkite, kad
juostelės "užeitų" viena ant kitos. Kad tešla vienodai priliptų
prismeikite ją keliose vietose mediniais smeigtukais. Vėliau juos galėsit
naudoti papuošimui. Viską aptepkite plaktu kiaušiniu. Dėkite kepti dar
pusvalandžiui. Kol kepa galit pasiruošti papuošimus. Iškepusį kepsnį
puoškite kaip tik išmanote. Galite valgyti ir karštą, ir šaltą.

Recepto istorija:
Šis kepsnys ypatingas tuo, kad jį gali pasigaminti bet kuri šeimininkė.
Be to kepsnys puikiai papuoš Jūsų šventinį stalą.
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Avienos kepsnys

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 0 arbat. šaukštel.
Aviena 500 g
Džiovinti grybai 5 gab.
Bulvės 20 vnt.
Majonezas pagal skonį
Žverienos prieskoniai pagal skonį
Svogūnas 1 vnt.
Salieras pagal skonį
Morkos pagal skonį

Paruošimas:
Avieną reikia marinuoti su majonezu, žvėrienos prieskoniais, salieru (jei
yra galimybė, naudoti saliero lapus), svogūnu. Viską sudėti į indą,
sumaišyti ir taip laikyti 24 val. Išvirti džiovintus grybus, juos supjaustyti
kubeliais. Į kepimo puodą sudėti avieną, morkas ir dėti į orkaitę (200
laipsnių). Nuskusti bulves, sudėti į puodą ir jas užkaisti, kai mėsa
įpusėja kepti. Mėsai baigiant kepti įdėti supjaustytus grybus. Prie
patiekalo galima patiekti norimą mišrainę.

Recepto istorija:
Tai pirmas kartas kaip dariau avieną. Pirmas blynas, bet neprisvilęs :).
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Uzbekiškas plovas su kiauliena

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 2 valg. šaukšt.
Kiauliena 500 g
Svogūnai 3 vnt.
Morkos 3 vnt.
Česnakas 2 vnt.
Džiovintas aitrusis pipiras 1 vnt.
Prieskoniai (malti pipirai, kmynai, druska, raudonoji paprika) pagal skonį
Ryžiai 2,5 stikl.

Paruošimas:

Dideliame ir storame inde, kuris gerai sulaiko šilumą, reikia pakepinti
supjaustytą gabaliukais mėsą (apie 500 g.). Kepti įdėjus šiek tiek
margarino VILNIUS kepiniams. Iškeptą mėsą sudedu į lėkštutę, o į
keptuvę sudedu supjaustytus 3 svogūnus. Kepu vėl ant didžiausios
ugnies ir dažnai maišau, nuo mėsos jie įgaus rudą spalvą. Į iškeptus
svogūnus sudedu mėsą ir toliau kepu, vėliau įdedu šiaudeliais
supjaustytas morkas, sumažinu ugnį ir kepu, kol morkos apkeps. Tada
viską sudedu į indą plovui gaminti, į šią masę įdedu 2 nuvalytas, tačiau
nesmulkintas česnako galvas ir aitrųjį pipirą, pipiro nepjaustau. Dabar
reikia įdėti norimus prieskonius. Į plovą dažnai dedami malti pipirai,
kmynai, raudona paprika ir druska. Mišinys turi būti sūrokas, nes  dalį
druskos "pasiims" ryžiai. Visą šią masę užpilu verdančiu vandeniu, kad
vanduo apsemtų apie 2 cm. ir troškinu ant mažos ugnies apie 40 min.
Tada sudedu ir tolygiai paskirstau apie 2,5 stiklinės ryžių ir užpilu
vandens tiek, kad jis apsemtų ryžius apie 2 cm. Padidinu ugnį iki
maksimumo, kad kuo greičiau užvirtų. Tada ugnį sumažinu ir verdu tol,
kol išgaruoja vanduo. Virti plovą reikia uždengus ir nemaišyti. Jei
vanduo jau išgaravo, o ryžiai dar neišvirė, su šaukštu padarau skylutes
iki dugno ir įpilu į skylutes vandens. O jei ryžiai išvirė, o vandens dar
yra, nuimu dangtį ir padarau kuo daugiau skylučių plove, kad vanduo
kuo greičiau išgaruotų. Paruoštą plovą palieku pastovėti apie 20-25
min., po to atsargiai išimu pipirą ir česnako galvutes, viską sumaišau.
Dabar plovą galima patiekti, pridėjus kelias česnako skilteles ir žinoma
pipiro gabaliuką, aštresnio maisto mėgėjams. Skanaus Jums!

Recepto istorija:
Šį receptą radau viename tinklaraštyje. Kaip vėliau išsiaiškinau,
receptas priklauso vienam rusui, kuris labai domisi uzbekiška virtuve.
Plovas turi būti ruošiamas su aviena, o ne kiauliena. Jei turite tokią
galimybę, darykite su aviena. Plovas yra nuostabaus skonio, dėl tokio
skonio verta paplušėti virtuvėje keletą valandų. Siūlau pamėginti ir
Jums.
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Omleto ir mėsos vyniotinis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 1 arbat. šaukštel.
Kiaušiniai 7 vnt.
Fermentinis sūris 200 g
Majonezas 4 valg. šaukšt.
Faršas 1 kg

Paruošimas:
Išplakite kiaušinius su majonezu ir įtarkuokite sūrį. Į skardą įdėkite
kepimo popierių, patepkite margarinu VILNIUS kepiniams ir supylę
plakinį iškepkite ploną omletą. Kepa apie 25 min. Tada išimkite iš
orkaitės ir apvertę nuimkite popierių. Palikite atvėsti. Į mėsos faršą
įmuškite kiaušinį ir įdėkite prieskonius. Galima įdėti mirkytą batoną.
Paruoštą faršą plonu sluoksniu paskleiskite ant omleto ir jį susukite į
ritinėlį. Dėkite į skardą ir kepkite orkaitėje apie 50 min. Palikite atvėsti.

Recepto istorija:
Receptu pasidalino draugė. Dabar visada jį kepu, nes visiems patinka.
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Pyrago užkandis su grybais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
miltų 1 stikl.
grietinės 2 valg. šaukšt.
virtų grybų 1/2 l
svogūnas 1 vnt.
kiaušiniai 3 vnt.
grietinės 2 valg. šaukšt.

Paruošimas:
iš 100g. margarino+ 1 stiklinės miltų ir 2 šaukštų grietinės
užsiminkykite kapotą tešlą ir ją gerai atšaldę išklokite kepimo formą,
pakeliant kraštus. Virtus grybus sumalkite ir pakepkite su smulkintu
svogūnu ant šlakelio aliejaus. Visą įdarą sudėkite ant tešlos. Kiaušinius
išplakite su grietinės 2 šaukštais, pagardinkite prieskoniais ir supilkite
ant grybų. Dėkite į įkaitintą orkaitę ir kepkite apie 30 min. Skaniausias
yra gerai atvėsęs.

Recepto istorija:
Senais laikais per mirimo netines žmonės ateidami paminėti mirusio,
atsinešdavo kas ką turėdavo pietums..... Per tokius vienus pietus
paragavau šio pyrago, skonis fantastiškas... Paprašiau recepto.... dabar
juo vaišinu visus savo draugus. (kai grybų turiu).
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Greitas mėsos pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams a valg. šaukšt.
Faršas 100 g
Bulvė 1 vnt.
Svogūnas 1 vnt.
Morka 1 vnt.
Pomidoras 1 vnt.
Druska 1 žiups.
Juodųjų pipirų ir prieskoniai mėsai pagal skonį
Pienas žiups.

Paruošimas:
Puode ištirpinam margariną VILNIUS kepiniams, sudedam faršą,
pjaustytą kubeliais svogūną, morką, pomidorą, prieskonius ir troškinam
kol daržovės suminkštės, retkarčiais pamaišant (apie 10 min.). Viską
sudedam į karščiui atsparų indą. Išvirtą ir sutrintą su pienu bulve
tolygiai paskirstome ant viršaus. Dedame į įkaitintą orkaitę kol lengvai
apskrus.

Recepto istorija:
Skanaus!
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Keptas stirnienos kepsnys su keptais vaisiais ir
darzovemis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 1 valg. šaukšt.
Stirnienos šlaunis 1 kg
prieskoniai stirnienos pagal skonį
prieskoniai:pipirai, druska,maži spalvoti pipiriukai pagal skonį
citrina 1 vnt.
apelsinas 1 vnt.
poras 1 vnt.
salierų lapai arba šaknys 1 pund.
Bulvės 15 vnt.
lašinukai 200 g
džiovintos slyvos 200 g
morka 1 vnt.
alyvuogių aliejus 0,5 stikl.
Raudonas sausas vynas 1 stikl.

Paruošimas:
Iš atšaldytos stirnienos šlaunies išimkite kaulą. Supjaustykite mėsą
griežinėliais, kaip kepsnius ir truputį pamuškite, mėsa bus minkštesnė.
Mėsą aplaistykite su alyvuogių aliejumi, ir paliket truputį pastovėti,
poto ištrinkite su salierų lapais smulkiai supjaustytais, ir visai kitais
prieskoniais. Apšlakstykite su citrinos ir apelsino sultimis. Ir palikite
pasimarinuoti kokioms kelioms valandoms. Po to paimikite kepimo
rankove.Į rankovės vidų įdėkite šaukštą MARGARINO VILNIUS. Į ją
dėkite mėsą ir ant viršaus sudėkite porą, morkas supjaustytus
griežinėliais, džiovintas slyvas, apelsino griežinėlius, sudėkite
gabaliukais supjaustytą žalią lašinuką ir užriškite abu kepimo rankovės
galus. Pašaukite į įkaitusią 250 laipsnių orkaitę ir kepkite 1 valand1 ir
30 minučių.Po to išimkite ir atriškite vieną galą ir įpilkite vieną taurę
sauso raudono vyno ir vėl užriškite.Dar pakepkite kokį pusvalandį. Per
tą laiką kol kepa mėsa paimkite kokį 15 bulvių, jų neskuskite, o tiesiog
gražiai ir švariai nuplaukite ir perpjaukite perpuse, apibarstykite druska,
ir uždėkite žalių lašinukų supjaustytų gabaliukais. Skardą išklokite folija,
ir ant folijos sudėkite bulves ir jas užklokite su dar vienu lapu folijos,
užkamšykite. Ir pašaukite į orkaitę.Kepkite taip maždaug apie
pusvalandį. Po pusvalandžio perpjaukite kepimo rankovę per vidurį ir
leiskite orkaitėje dar pagaruoti skysčiui. Bet mėsa vistiek išliks ne
sausa. Iškepusę mėsą ir bulves patiekite į lėkštes. Ir viskas.

Recepto istorija:
Šis receptas mano pačios sukurtas ir tik vakar tai įvyko, nemaniau, kad
taip skanu, gardu bus, nes tai buvo pirmas kartas mano, kai teko
gaminti iš stirnienos mėsos.Todėl prisiskaičiusi visokiausių receptų
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internete ir iš knygutės „Medžiotojų vaišės“ B.Kačkus. Neradau
tinkamo recepto, tad sumasčiau paeksperimentuoti pati ir gavosi visai
netikėtai,bet labai skaniai. kIta kart jei vėl turėsiu mėsos strinienos,
tikrai pakartosiu šį receptuka, bet kadangi mėgstu eksperimentuot, tai
gali taip pat ir neišeiti :) Skanaus!
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Siūlų kamuoliukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams arbat. šaukštel.
Bemielė šaldyta tešla 1 pakelis
Vistienos farsas 1 kg
Kiausinis 2 vnt.
Svogunai,cesnakai pagal skonį
Krapai,petrazoliai pagal skonį
Druska,pipirai pagal skonį
Batonas 2 griežinėl
Pieno 0.5 stikl.
Sezamo seklos 20 g

Paruošimas:
Paruošiame faršą. Duoną pamirkyti piene, nuspausti ir sumalti kartu su
vištienos farsu. Įmaišyti išplaktą kiaušinį ,įdėti druskos,pipirų,kapotus
svogūną ir česnaką, smulkintus krapus su petražolėmis. Jei masė
gavosi per skysta galima įdėti maltų džiūvėsių. Tešlą atšildyti kambario
temperatūroje,lengvai iškočioti ir supjaustyti plonomis juostelėmis.
Imame gabaliuką faršo ir formuojame rutuliukus.Kiekvieną rutuliuką
apsukame su tešlos juostelėmis.Dedame į skardą išklota kepimo
popieriumi,patepame margarinu,apibarstome sezamo sėklomis ir
kepame orkaitėje 180/200 l maždaug 30 min.

Recepto istorija:
Genialu ir paprasta, nustebinsit ir namiskius ir svecius.
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tarkuotu bulviu ir faršo užkepainis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams arbat. šaukštel.
kiaulienos farsas 0.5 kg
sutarkuotu bulviu(vidutiniu) 6 vnt.
pievagrybiai 200 g
svogunu(vidutiniu) 2 galva
paprika raudonoji ar geltonoji pagal skoni 1 galva
grietines 3 valg. šaukšt.
suris 200 g
druska pagal skonį
pipirai pagal skonį
chimikuri prieskoniai(nebutina) pagal skonį

Paruošimas:
1 etapas: pasiruošiame daržoves : sutarkuojam bulves (aisku
nuskustas), susipjautom pievagrybius, svogunus, paprika griežinėliais.
2 etapas. pakepinam faršą įberdami prieskoniu pagal jusu skoni. 3.
etamas. pasiruošiame grietinės užpila 200-300ml. vandens įkrečiame 3
šaukštus grietinės ir įberiame prieskonių viską gerai išmaišome.
4etapas.pasiimame kepimo indą istriname mažu kiekiu aliejaus ir
dedame puse sutarkuotų bulvių tada puse supjaustytos paprikos puse
supjaustytų pievagrybių vieną supjaustytą svoguną ir suberiame visą
apkepintą farso...ir toliau likuses puses sudedame atbuline tvarka... kai
viska sudedame uzpilame grietinės uzpilu 5etapas. i ikaitinta orkaitę
180 laipsniu dedame ir kepame 45min. 6etapas per ta laika atsiputę
susitarkuojame sūrį.... 7etapas , kai iškepa mūsų užkepainis uždedame
sūrį ir dar pekepame kol jis apsilydis... 8etapas... valgome, skanaus:))

Recepto istorija:
Nėra jokios istorijos.. manau kaip kiekviena jauna mama nežinodama
ka daryti valgyti šiandien nes jau viskas atsibodo prisimastome visokiu
veju:))
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Guliašas kaip senais laikais mokykloje

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Svogūnai 2 vnt.
Kiauliena arba jautiena 0,5 kg
Miltai 50-100 g
Pienas 1 stikl.
Pomidorų padažas 3-5 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Visų pirma pamarinuojame mėsytę. Ją supjaustykite plonais šiaudeliais,
juostelėmis. Pabarstykite mėgstamais prieskoniais, įpilkite šlakelį
aliejaus ir palikite marinuotis. Tada nelabai smulkiai supjaustykite
svogūnus. Juos apkepkite margarine VILNIUS kepiniams, nebus taip
riebu ir svogūnai įgaus kitokį skonį nei kepant aliejuje. Juos iškepus
išdėkite į lėkštę. Toje pačioje keptuvėje, kur kepė svogūnai, apkepkite
mėsą. Tada ją uždenkite dangčiu ir truputį patroškinkite, jei nėra savų
sulčių iš mėsos, įpilkite truputį vandens. Baigiant troškinti mėsą ją
apibarstykite miltais, tiesiog pilkite iš akies tiek, kad mėsa apsivoliotų
miltais. Išmaišykite. Tada pilkite pieną. Jo taip pat pilkite tiek, kiek
norite turėti padažo. Tada suberkite svogūnus ir dėkite pomidorų
padažą. Paragaukite, jei trūksta prieskonių, pagardinkite pagal savo
skonį. Virkite iki sutirštėjimo. Išsivirkite bulvių košės ir įsidėkite
burokėlių salotų. Skonis nepakartojamas.

Recepto istorija:
Šį patiekalą atradau interneto platybėse. Nusprendžiau pabandyti.
Nepatikėsite, šio plovo skonis toks pat, kaip plovo, kuris būdavo mūsų
mokykos valgyklose. Draugai prieš atvažiuodami į svečius visada prašo
tik šio patiekalo. Pabandykite.
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Porų pyragas su kalakutiena

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 80 g
Sluoksniuotos bemielės tešlos didelio lakšto 1 vnt
Graikinių riešutai 40 g
Porai 1-2 400 g
Rūkytos šoninės 6 juostelės
Alyvuogių aliejaus 2 šaukštai
Miltų 2-3 šaukštai
Čiobrelių (maltų arba šviežių) 1 žiupsnelis
Druskos 1 žiupsnelis
Maltų juodųjų pipirų
vištienos arba kalakutienos sultinio apie 400 ml
Riebios grietinės arba philadelfia sūrelio 5-6 šaukštai
Kalakutienos ar vištienos (tinka vakarykščia, arba šviežiai virta ir apkepta ir
atšaldyta) apie 400 g
kiaušinis (patepti) 1 vnt

Paruošimas:
Tešlą palikti atšilti (apie 30 min). Porus sukapoti - žalią dalį smulkiau,
baltą stambiau. Didelėje keptuvėje įkaitinti alyvuogių aliejų, sudėti
kapotą šoninę. Paskrudinti 3-4 minutes. Sudėti čiobrelius, sviestą.
Sudėti porus, pasūdyti, įdėti pipirus. Gerai pamaišyti, kad porai būtų
pasidengę margarinu (negailėti, likęs margarinas bus panaudotas
padažui). Supilkite sultinį ir troškinkite ant silpnos ugnies 30 minučių,
kas 5-10 vis pamaišydami, kad neprikibtų. Sudėkite kalakutienos ar
vištienos gabalėlius, pamaišykite. Suberkite vieną-du gerus šaukštus
miltų, išmaišykite. Įdėkite grietinę ar sūrelį ir viską užvirkite.
Gautą masę nusunkite per sietą - taip liks porai su mėsa ir padažas.
Riešutus sugrūskite ir užberkite ant sluoksniuotos tešlos lakšto, jį
perlenkite ir iškočiokite ant miltuoto stalo. Porų masę sudėkite į indą
skirtą kepti orkaitėje. Ant viršaus užklokite tešlą, jos kraštus pakiškite
po mase. Tešlą suraižykite, aptepkite kiaušinio plakiniu. Kepkite
orkaitėje kol tešla taps auksinės spalvos. Patiekite su likusiu padažu (jį
pašildykite jei atvės).



Antrieji patiekalai Mėsos patiekalai

Virtinukai-kotletukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 80 g
Reikės tešlai:
Kiaušinis 1 vnt
Vandens 1 stiklinė
Miltų (tiek,kad neliptu tešla prie rankų ir gerai kočiotusi)
Įdarui:
Mėgiamo faršo 500 g
Mirkyto batono 3 riekės
Kiaušinis 1 vnt
Prieskoniu
Grietinės 2 šaukštai

Paruošimas:
Užsiminkykite tešlą kaip virtinukams įpildami tirpintą margariną ir
plonai iškočiokite didelį lakštą. Faršą pasiruoškite kaip kotletams. Juo
išklokite visą tešlos lapą. Susukite į rulonėlį ir supjaustykite gabalėliais
( kotletuko dydžio). Į keptuvę pilkite aliejaus ir gabalėlius apkepkite iš
abiejų pusių. Kokias 10 min. Tada viską sudėkite į puodą ir įpilę
vandens troškinkite ant nedidelės ugnies dar 10 min. Tada idėkite porą
šaukštų grietinės, paprieskoniuokite, jei turite pabarstykite krapais ir
po minutės išjunkite ugnį. Valgykite su padažu ar daržovėmis.



Antrieji patiekalai Mėsos patiekalai

Kumpio ir kiaušinių pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Miltų 250 g
Kiaušiniai 4 vnt.
Svogūnas 1 vnt.
Rūkytas kumpis 100 g
Pienas 100 ml
Fermentinis sūris 200 g
Petražolės 1 arbat. šaukštel.
Šaldytų žirnelių sauja
Druska žiups.
Malti juodi pipirai žiups.
Alyvuogių aliejus 1 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Dubenyje sumaišytus miltus ir margariną VILNIUS kepiniams pirštais
sutryniau iki trupinių. Įbėriau žiupsnelį druskos ir įmušiau kiaušinį.
Viską išminkiau. Gautą tešlą iškočiojau ir ja išklojau kepimo skardą.
Įdėjau į šaldytuvą ir palikau 30 minučių. Kol tešla šalo, ėmiausi įdaro
gaminimo. Kumpį ir svogūną supjausčiau smulkiais gabalėliais. Sūrį
sutarkavau "burokine" tarka. Įkaitintam aliejuje pakepiau svogūną ir
kumpį, kol gražiai apkepė. Palikau atvėsti.Įkaitinau orkaitę iki 200
laipsnių ir pašoviau kepti prieš tai atšaldytą pyrago pagrindą 10 min.
Kiaušinius išplakiau, įbėriau druskos ir pipirų, smulkintas petražoles. Į
gautą kiaušinių plakinį sudėjau šaldytus žirnelius, tarkuotą sūrį ir
apkeptus svogūnus su kumpiu. Ant iškepusio pagrindo supyliau pyrago
įdarą. Išlyginau paviršių ir vėl pašoviau kepti 30 min. Po 30 min. kaitrą
sumažinau iki 180 ir dar palikau kepti 10 min.

Recepto istorija:
Skanaus!



Antrieji patiekalai Mėsos patiekalai

Faršo apkepas su mielinėmis bandelėmis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 30 g
Drungno vandens 100 ml
Miltų 200 g
Šviežių mielių 15 g
Svogūno 1 vnt.
Česnako 3 vnt.
Kiaušinio trynio 1 vnt.
Alyvuogių aliejaus 1 valg. šaukšt.
Mėgstamos spalvos paprikos 1 vnt.
Kiaulienos faršo 300 g
Jautienos faršo 300 g
Konservuotų pomidorų be odelės (500 g) 1 skardinė(s)
Šviežių čiobrelių šakelių saujelė
Aitriosios paprikos miltelių 1 arbat. šaukštel.
Druskos 1 valg. šaukšt.
Maltų juodųjų pipirų pagal skonį
Maltų baltųjų pipirų pagal skonį
Parmezano sūrio 200 g
Sezamo seklų truputis

Paruošimas:
Drungname vandenyje ištirpinau trupintas mieles. Supyliau lengvai
išplaktą kiaušinio trynį ir tirpintą margariną. Subėriau persijotus miltus
su druska. Užminkiau tešlą. Minkiau apie 10 minučių, kol tešla pasidarė
vientisa ir tampri. Palikau šiltai, kad pakiltų ir tūris padvigubėtų.
Svogūną ir česnako skilteles nulupau. Susmulkinau. Papriką nuploviau,
išėmiau sėklas. Susmulkinau kubeliais. Smulkintus česnakus ir svogūną
apkepinau alyvuogių aliejuje. Sudėjau faršą ir maišydama kepiau, kol
faršas apkepė ir pasidarė burus. Subėriau paprikos
kubelius,konservuotus smulkintus pomidorus (be sulčių) pagardinau
maltais pipirais, druska, aitriosios paprikos milteliais, čiobrelių lapeliais.
Viską maišydama apkepiau keptuvėje 15 minučių. Įdarui
iškepus,subėriau stambiai tarkuotą parmezano sūrį. Kepimo indą
patepiau riebalais. Sukrėčiau pagamintą mėsos įdarą. Jau pakilusią
tešlą iškočiojau maždaug 1 centimetro storio . Stikline išspaudžiau
apskritimus. Juos išdėliojau ant kepimo inde sudėto faršo. Pabarsčiau
sezamų sėklomis. Kepiau 200 laipsnių orkaitėje 35 - 40 minučių arba
tol, kol bandelės gražiai pagelto. SKANAUS!

Recepto istorija:
-



Antrieji patiekalai Mėsos patiekalai

Tarta su sonine ir porais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 180 g
miltai 275 g
kiaušinis 1 vnt.
druska žiups.
įdaras: arbat. šaukštel.
šoninė 100 g
poras 1 vnt.
kiaušiniai 4 vnt.
kreminio sūrio 3 valg. šaukšt.
garstyčių 2 arbat. šaukštel.
pipirų žiups.

Paruošimas:
1. Tešlai miltus pirštais triname su margarinu, kol gauname trupinių
konsistencijos masę. Įmušame kiaušinį ir užminkome vientisą tešlą.
Suvynioję ją į plėvelę palaikome pusvalandį šaldytuve. 2. Įdarui
supjaustome riekelėmis šoninę ir porus. Įkaitintoje keptuvėje kepiname
šoninę, kol sučirška riebalai. Dedame porus ir taip pat pakepame
keletą minučių, kol kiek suminkštėja. 3. Tešlą iškočiojame, įklojame į
tarto kepimo indą, subadome tešlą šakute. Ant tešlos klojame foliją ir
supilame pupeles/makaronus (ar tai, ką naudojate, kepdami tokio tipo
tešlas, kad jos neišsipūstų). Šauname į orkaitę, įkaitintą iki 200 laipsnių
ir kepame 15 min. Iškepus nuimame foliją su pupelėmis/makaronais. 4.
Kiaušinius, mascarpone, garstyčias, žiupsnelį pipirų sumaišome iki
vientisos masės. 5. Ant pyrago pagrindo dedame porus ir šoninę,
užpilam kiaušinių mišiniu.Mano variante pabarsčiau pjaustytu čili pipiru.
6. Šaunam į orkaitę ir kepam dar 20 min. Skanaus! šaltinis: 'Kas nutiko
virtuvėje?' .

Recepto istorija:
tiesiog skanus ,sotus užkandinis pyragas :)



Antrieji patiekalai Mėsos patiekalai

Moliūgo ir mėsos apkepas

Ingredientai:
Moliūgo 500 g
Vidutinių bulvių 5 vnt
Maltos mėsos (naudojau kalakutieną) 500 g
Kiaušinių 1 vnt
Špinatų 30 g
Česnako skiltelių 3 vnt
Margarino VILNIUS kepiniams 50 g
Prieskonių mėsai pagal skon
Druskos pagal skon
Pipirų pagal skon
Bazilikų pagal skon
Aliejaus (kepimui)

Paruošimas:
Moliūgo minkštimą ir bulves supjaustykite gabaliukais ir pakepinkite
keptuvėje apie 10 min. Tuomet susmulkinkite česnakus ir sumaišykite
su mėsa bei pipirais ir kitais prieskoniais. Sumaišykite moliūgus, bulves
bei mėsos masę, įmuškite kiaušinį, supilkite tirpintą margariną, įberkite
druskos, įdėkite pjaustytus špinatus ir supilkite visą masę į kepimo
indą, Kepkite 180 C orkaitėje 30 minučių.

Skanaus!



Antrieji patiekalai Mėsos patiekalai

Pica su kalakutiena

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 200 g
Miltai 400 g
Kiaušinis 1 vnt.
Šaltas vanduo 5 valg. šaukšt.
Varškė 180 g
Malta kalakutiena 500 g
Cukinija 1 vnt.
Cukrus 1 arbat. šaukštel.
Druska 2 žiups.
Paprika 1 vnt.
Alyvuogių aliejus 2 valg. šaukšt.
Fermentinis sūris 250 g
Paprikų kečupas 100 g
Alyvuogės 1 sauja
Prieskoniai picai 2 arbat. šaukštel.
Krapai 1 arbat. šaukštel.
Sviestas 15 g

Paruošimas:
Miltuose peiliu sukapojamas margarinas, įdedama: cukrus, druskos arb.
šaukštelis, kiaušinis, vanduo. Viskas gerai išmaišoma, padaroma
vienaalytė tešla, kuri padedama į šaldytuvą pusei valandos. Kepimo
indas patepamas sviestu. Įdėti tešlą į indą ir paskleisti rankomis. Įdaras:
įkaitintame alyvuogių aliejuje apkepinama kubeliais supjaustyta
paprika (0,5), apkepinama kubeliais supjaustyta pusė jaunos cukinijos.
Į keptuvę įdedama malta kalakutiena ir pamaišant kepama, Įdedama
arb. šaukštelis druskos, arb. šaukšelis prieskonių picai, šaukštelis
krapų (šaldytų). Burokine tarka sutarkuoti fermentinį sūrį. Saują sūrio
užberti ant tešlos, įdėti įdarą - apkeptą maltą kalakutieną. Užberti
likusį sūrį, ant viršaus uždėti supjaustytas alyvuoges, uždėti paprikos
kečupą. Užberti prieskonių picai. Kepti įkaitintoje orkaitėje iki 200*C
apie 30 min. kol kraštai atšoks nuo sienelių.



Antrieji patiekalai Mėsos patiekalai

Sluoksniuotos tešlos kalakutienos pyragas su
bruknėmis

Ingredientai:
miltų 500 g
šalto vandens 250 ml
druskos 2 a.š
margarino VILNIUS kepiniams 375 g
kalakutienos šlaunelės 1 vnt
morkų 5 vnt
bruknių 2 saujos
fermentinio sūrio 100 g
bruknių ir pomidorų tyrės 200 g
česnako 4 skilt
druskos 1 žiups
pipirų 1 žiups
alyvuogių aliejaus 30 ml
prieskonių vištienai 1 vnt

Paruošimas:
Kalakutienos šlaunelę išverdame, atvėsiname, mėsą nuimame nuo
kaulo, susmulkiname ir uždedame prieskonių mišinį vištienai su
baziliku ir raudonėliu, šiek tiek druskos, pipirų ir dar 10 min
patroškiname puode ( paukštieną, paskanintą prieskoniais, analogiškai
galima kepti ir orkaitėje).
Morkas nuskutame, sutarkuojame ir troškiname keptuvėje su aliejumi
bei bruknių ir pomidorų tyre. Vėliau įdedame smulkiai pjaustyto
česnako, druskos, pipirų ir saują bruknių.
Belieka susluoksniuoti pyragą. Taigi, dedame lakštą sluoksniuotos
tešlos, kurią pasigaminame pagal šį video (http://goo.gl/z1unHD ), ant
jos išdėliojame mėsą, tuomet padengiame morkų troškiniu, tą patį
pakartojame dar kartą. Ant pyrago viršaus išdėliojame juostelėmis
pjautytą fermentinį sūrį ir pašauname į orkaitę (180 C) 3 - 4 minutėms,
kad išsilydytų sūris. Belieka apibarstyti bruknėmis.



Antrieji patiekalai Grybų patiekalai

pyragėliai su grybais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Pieno 250 ml
Cukraus 50 g
Sausų mielių 7 g
Aliejaus 50 ml

Paruošimas:
Padarykite tešlą pagal antrą pamokėlę. Tešlą iškočiokite
ir išpjaukite norimo dydžio pyragėlių formą. Aš ėmiau lekštę. Įdėkite
įdaro, kepkite kol gražiai apskrus. Galite aptepti kiaušinio plakiniu, kad
susidarytų traškesnė pluta ir gražiau apskrustų. Įdarui reikės:
pievagrybių ar kitokių grybų, svogūnų ir morkų. Viską susmulkinkite ir
kepkite keptuvėje. Pagardinkite krapais, druska ir pipirais.



Antrieji patiekalai Grybų patiekalai

Grybų pyragas

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 100 g
Miltai 500 g
Kiaušinio tryniai 3 vnt.
Grietinė 200 g
Druska ir cukrus 1 žiups.
Morkos 500 g
Svogūnai 3 vnt.
Pievagrybiai 400 g
Druska ir juodieji pipirai pagal skonį
Čiobreliai žiups.
Alyvuogių aliejus 100 g
Kiaušinių baltymai 3 vnt.

Paruošimas:
Į dubenį supilti miltus, grietinę, sutarkuotą margariną VILNIUS
kepiniams, druską ir cukrų. Viską gerai išminkome, kol gaunasi vientisa
masė. O tada svarbiausias momentas, kad tešla būtų trapi - gerą
pusvalandį tešlą reikia išmušti, kol ji taps labai minkšta ir tąsi kaip
šiltas plastilinas. Tada iš tešlos padarau "dešrą" suvynioju į plėvelę ir
dedu į šaldytuvą. Minimum valandai. Kol tešla bręsta, pasigaminu įdarą.
Smulkiai supjaustom svogūnus, sutarkuojam morkas ir apkepiname
aliejuje su druska ir kitais prieskoniais. Pabaigoje sudedame
supjaustytus pievagrybius ir dar penkias - septynias minutes
patroškiname. Atsargiai įmaišome standžiai išplaktus baltymus. 2/3
tešlos iškočiojame ir dedame į kepimo formą. Išklojame ir sieneles.
Sudedame įdarą. Iš likusios tešlos iškočiojame pyrago viršų.Dedame
ant įdaro ir sujungiame abi tešlos puses užlankstydami panašiaivkaip
kibinus. Aptepame viršų plaktu kiaušiniu ir kepame orkaitėje apie 25
-30 min. 200 C temperatūroje.

Recepto istorija:
Skanus tiek šiltas, tiek šaltas.



Antrieji patiekalai Grybų patiekalai

Bulvių krepšeliai su kelmučiais

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 40 g
Kelmučių 200 g
Fermentinio sūrio 30 g
Bulvės 5 vnt.
Svogūnas 1 vnt.
Česnakas 1 vnt.
Morkos 3 vnt.
Grietinė 1 valg. šaukšt.
Druska 1 valg. šaukšt.
Įvarūs žalumynai pagal skonį

Paruošimas:
Pirmiausia išskaptuojam iš bulvių krepšelius,ir kepame orkaitėje
maždaug 20-30 min (priklauso nuo orkaitės ir bulvių rūšies), kol gražiai
apskrus (aš kepdama bulves vis aptepu margarinu VILNIUS kepiniams,
tada kepa geriau ir spalva būna gražesnė).Po to išimam iš orkaitės,
įdedam per tą laiką pasiruoštą įdarą,užbarstom tarkuoto sūrio ir
kepame dar 5-10 min. Įdarui kelmučius gerai nuplauti ir susmulkinti,jei
jie yra švieži, reikia apvirti.Tada dedam margarino VILNIUS kepiniams į
keptuvę, pakepam svogūnus, įdedam kelmučius, tarkuotas morkas,
išspausto česnako, druskos,pipirų ir šiek tiek patroškinam.Skanaus!

Recepto istorija:
Skanaus



Antrieji patiekalai Jūros gėrybių patiekalai

Skrudinti lydekos kepsniukai

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 1 arbat. šaukštel.
lydekos file 2 vnt.
citrina 1 vnt.
sezamo sėklos 60 g
malti džiuvėsėliai 60 g
majonezas 3 valg. šaukšt.
pomidorų padažas 3 valg. šaukšt.
naturalus jogurtas 0,5 ind.
petražolės pagal skonį
pipirai pagal skonį
kiaušinis 2 vnt.
aliejus kepimui
česnakas 2 skilt.

Paruošimas:
Lydekos file supjaustyti mažais gabaliukais, apšlakstyti citrinos sultimis,
palaikyti iki 30 min. Tuo metu sausoje keptuvėje lengvai pakepinti
sezamo sėklas, kol jos vos pagels. Sėklas dubenėlyje sumaišyti su
maltais džiūvėsėliais. Kiaušinius išplakti atskirai. Nusausinus žuvies file
gabaliukus merkti į kiaušinio plakinį, tada apvolioti sezamo ir
džiūvėsėlių mišinyje, ir iškart dėti juos į keptuvę. Kepti pavartant
neilgai, bet aukštoje temperatūroje, kol gražiai apskrus. Prie kepsniukų
labai tiks pagamintas padažas. Majonezą, ištirpintą margariną VILNIUS,
pomidorų padažą, ir jogurtą sumaišyti, įspausti česnako, paskaninti
petražolėmis (žaliomis, arba džiovintomis), pipirais. Valgyti kepsniukus
pasimirkant padaže. Vietoj lydekos file galima naudoti pvz.pangasiją.

Recepto istorija:
Lydekos kepsniukus galima valgyti kaip atskirą šaltą užkandį arba
paruošti jį kaip užkandį prie alaus. Improvizuojant lėkštėje padažą
galima patiekti atskirame tam skirtame dubenėlyje. Puošti galima
citrinos riekele arba petražolių šakelėmis. Šis patiekalas labai patinka
mano šeimai, ypatingai vyrui. Kadangi jis alaus nemėgsta, tai
paprasčiausiai valgo kaip užkandį, pasigardžiuodamas, o kartais
prisikasdamas duona. Mūsų mažoji dukrytė dar ne gurmanė, bet jau
išbandė ir pamėgo. Patiekalą rekomendavau savo pusseserei, ir ji tikrai
liko juo nustebinta. Į mano receptų knygelę kepsniukai atkeliavo iš
vienos televizijos laidos prieš metus.



Antrieji patiekalai Jūros gėrybių patiekalai

Karalienė lydeka

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 3 valg. šaukšt.
Lydeka 1 vnt.
Grietinėlė 250 g
Batonas 4 riek.
Kapotas česnakas 4 skilt.
Druska, pipirai pagal skonį
Kiaušiniai 4 vnt.
Svogūnai 3 vnt.

Paruošimas:
Lydeka nuvaloma, nuneriama oda. Batonas užmerkiamas į grietinėlę,
kiaušiniai atskiriami, baltymus išplakame atskirai. Svogūnus
pakepiname su margarinu VILNIUS. Viskas sumalama 2 kartus,
sudedami česnakai, petražolės, kiaušinio tryniai, prieskoniai, supilama
likusi grietinėlė. Sudedame išplaktus baltymus ir atsargiai gerai
išmaišome. Masę sudedame atgal į lydekos odą. Kepame 150-170
temperatūros orkaitėje, apie valandą. Atvėsiname, puošiame ir
kviečiame svečius.

Recepto istorija:
Šį patiekalą gamino mano močiutė, mama ir gaminu dabar aš (nes jau
esu močiutė), labai puošia stalą, yra skanu ir sveika. SKANAUS



Antrieji patiekalai Jūros gėrybių patiekalai

Farširuota lydeka

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams arbat. šaukštel.
Morkos 1 vnt.
Santa Maria žuvies priekskoniu 1 pagal skonį
Svogunų 2 vnt.
Galina blanka 0,5 vnt.
Aliejus 100 g
Lauro lapai 4 lapai
Pipirai 1 žiups.
Lydeka 1 vnt.
Kiaušinių 2 vnt.
Salotų 1 pund.
Pomidorų odelių 3 vnt.
Porų lapų 3 vnt.

Paruošimas:
Šviežiai lydekai atsargiai nulupti odą ir marinuoti porai val.
Marinatas: lydekos odą ištrinti smulkiais pipirais, sudėti lauro lapų,
apipilti aliejumi ir ištrynus odą, palikti porai valandų.
Vėliau lydeką išvirti, atvėsinti, išrinkti kaulus ir sumalti su mėsmale.
Išvirus morką, ją sutarkuoti su burokine tarka. Svogūną supjaustyti
smulkiais kubeliais ir pakepinti su sviestu.
Į sumaltą žuvį sudėti: sutarkuotą morką, pakepintus svogūnus, "Santa
Marija" prieskonių (pagal skonį), puse kubelio "Galina blanka" sultinio ir
įmušti 2 kiaušinius. Viską gerai išminkyti. Ant skardos patiesti kepimo
popierių sudėti žuvies odą ir į ją sudėti paruoštą įdarą. Prikištą odą
apipilti likusiu marinatu ir aliejumi.
Į Įkaitintą orkaitę įdėti įdarytą lydeką ir kepti apie 30min. 200 C karščio
temperatūroje. Kai iškepsite žuvį, paruoškite pailgą lėkštę ir į ją
sudėkite salotų lapų, papuoškite ir padėkite lydeką.
Gero apetito ir skanaus :)))

Recepto istorija:
Šis kepinys ypatingas , nes jis yra gražus ir visiems labai skanus. Šį
receptą sukūriau pati. Mėgstu juo nustebinti savo artimuosius ir
svečius. Džiaugiuosi šiuo kepiniu, nes visi, kas jį ragavo buvo labai
maloniai nustebinti ir pasakė, kad buvo tikrai skanu.



Antrieji patiekalai Jūros gėrybių patiekalai

Troškinta žuvis morkų patale

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 2 valg. šaukšt.
Mėgstamos žuvies file 1 kg
Morkos 3 vnt.
Svogūnas 2 vnt.
Krapai 100 g
Aliejaus 100 ml
Prieskoniai 2 g
Grietinė 3 valg. šaukšt.

Paruošimas:
Morkas sutarkuokite stambia tarka, svogūną supjaustykite kubeliais,
krapus susmulkinkite. Imkite kepimo indą ir ant dugno dėkite
margariną VILNIUS kepiniams. Tada sluoksnį morkų, sluoksnį žuvies,
sluoksnį svogūnų ir krapų. Viską pabarstykite prieskoniais ir vėl
dėliokite sluoksniais. Kai viską susluoksniuosite užpilkite aliejumi, puse
stiklinės vandens ir dėkite į orkaitę. Troškinkite apie 40 min. Uždėkite 3
šaukštus grietinės ir dar troškinkite 2 minutes.

Recepto istorija:
Labai skanu. Verta pamėginti. Galima naudoti šaldytą žuvį, jos
neatšildžius.



Antrieji patiekalai Jūros gėrybių patiekalai

Troškintos midijos su daržovėmis

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 1 valg. šaukšt.
Išlukštentos midijos 500 g
Morkos 2 vnt.
Svogūnas 1 vnt.
Česnakas 2 skilt.
Grietinė (10 proc. riebumo) 250 g
Salierų stiebai 200 g
Šviežios smulkintos petražolės 1 sauja
Pipirai ir druska pagal skonį

Paruošimas:
Morkas nulupame ir sutarkuojame, nuluptą svogūną supjaustome
kubeliais, česnaką pjaustome kuo smulkiau, saliero stiebus pjaustome
maždaug 0,5 cm. pločio griežinėliais. Visas daržoves dedame į puodą,
kur jas troškiname apie 5 minutes su margarinu VILNIUS kepiniams.
Kai daržovės suminkštės, dedame išlukštentas midijas, pilame
grietinėlę ir kaitiname. Užvirus beriame šviežias petražoles, pipirus ir
šiek tiek druskytės. Verdame apie 5 minutes. Skanaus.

Recepto istorija:
Šis receptas atkeliavo į mūsų namus, aplankius draugus Liuksemburge.



Antrieji patiekalai Jūros gėrybių patiekalai

Velykinis vyniotinis su špinatais ir lašiša

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Šaldytų špinatų 400 g
Kiaušinių (atskirti trynius nuo baltymų) 5 vnt
Miltų 2 valg. šaukštų
Varškės 250 g
susmulkintu džiovintų pomidorų
druskos
Silpnai sūdytos lašišos 300 g

Paruošimas:
Šaldytus špinatus pamerkti į šaltą vandenį. Kai atitirps, gerai nuspausti
ir susmulkinti blenderiu kartu su kiaušinių tryniais, miltais ir margarinu
ir druska. Atskirai išplakti baltymus iki standžių putų ir įmaišyti į gautą
masę. Skardą iškloti kepimo popieriumi ir paskleisti gautą špinatų
biskvitą lygiu sluoksniu. Kepti 190 C orkaitėje apie 15 min., kad masė
sutvirtėtų.Varškę išmaišyti su džiovintais pomidorais.Iškeptą špinatų
lakštą apversti ant kepimo popieriaus, nulupti popierių, ant kurio kepė
ir palaukti, kol atvės. Visą špinatų lakšto paviršių ištepti paruošta
varške, ant viršaus išdėlioti lašišos gabalėlius ir susukti vyniotinį.
Padėti į šaldytuvą 2 val. kad sustingtų. Pjaustyti riekelėmis aštriu peiliu.



Antrieji patiekalai Jūros gėrybių patiekalai

Kepta "Dijono" lašiša

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 50 g
Medaus 1 šaukšto
Džiuvėsėlių 1/2 stiklinės
Smulkiai pjaustytų pekano riešutų 50 g
Smulkintų šviežių petražolių 4 arbatinių šaukštelių
Lašišos (filė arba kepsnelių) 4-5 gabaliukai
Druskos ir pipirų pagal skonį
Citrinos (garnyrui) 1 vnt

Paruošimas:
Įkaitinti orkaitę iki 200 ° C.
Nedideliame dubenyje sumaišykite ištirpintą margariną, garstyčias ir
medų. Kitame dubenyje sumaišykite džiuvėsius, susmulkintus pekano
riešutus ir petražoles.
Kiekvieną lašišos filė pradžioje lengvai apvolioti
margarino-medaus-garstyčių mišiniu, o po to džiuvėsėlių, riešutų ir
petražolių mišinyje. Dėti į skardą, arba karščiui atsparų indą. Kepti
lašišą 12-15 minučių įkaitintoje orkaitėje.



Antrieji patiekalai Jūros gėrybių patiekalai

Lašišos pyragas

Ingredientai:
Ingredientai tešlai:
Margarino VILNIUS kepiniams 150 g
Miltų 400 g
Vandens 3 v.š
Ingredientai įdarui:
Grietinės 3 v.š
Kiaušinių 2 vnt
Atvėsintos lašišos 250 g
Poro 200 g
Liesos varškės 2 pakeliai
Tarkuoto fermentinio sūrio 3 v.š
Druskos

Paruošimas:
1.Iš margarino, miltų, žiupsnelio druskos ir 3 šaukštų vandens
išminkykime tešlą ir padėkime ją pusvalandžiui į šaldytuvą.
2. Iš varškės, trijų šaukštų grietinės ir poros kiaušinių gerai išsukime
varškės masę.
3. Lašišos file apšlakstykime citrinos sultimis, pabarstykime žuvies
prieskoniais ir apkepkime keptuvėje ant aliejaus. Išėmę iš keptuvės
žuvį, ten pat apkepkime ir supjaustytą cukiniją, morką ir porą.
4. Dabar sudėliokime pyragą sluoksniais. Į kepimo formą įklokime 2/3
iškočiotos atvėsusios tešlos, palikdami tešlos ir pakraščiams. Ant jos
sukrėskime pusę varškės masės, pusę apkeptų daržovių, tada - visą
lašišą ir dar vieną sluoksnį likusių daržovių bei varškės masės. Pyrago
viršų užklojame likusią tešlą, užlankstome kraštelius.
5. Pyragą apie 20 min. kepti 200 laipsnių karščio orkaitėje, po to
sumažinti karštį iki 180 laipsnių - dar 20 min. Pyrago viršų pabarstyti
tarkuotu sūriu. Kas mėgsta padažus, prie lašišos pyrago siūlau
sumaišyti 3 valg. šaukštus majonezo, 0,5 šaukšto pomidorų padažo ,
0,5 šaukšto krienų ir daug krapų ir petražolių. Gero apetito!



Antrieji patiekalai Jūros gėrybių patiekalai

Pica su tunu

Ingredientai:
Margarinas VILNIUS kepiniams 70 g
Miltų 300 g
Aliejaus 50 g
Sodos 1 arbat. šaukštel.
Grietinės 125 g
Vandens 50 ml
Tuno aliejuje 200 g
Pomidoro 10 griežinėlių
Fermentinio sūrio 200 g
Citrinos 5 griežinėlių
Pomidorų padažo 100 ml
Svogūno 1 vnt.

Paruošimas:
Ant nedidelės ugnies ištirpdykite margariną. Kol jis atvės, į dubenį
sudėkite grietinę, sodą, aliejų, vandenį ir jau atvėsusį margariną. Viską
gerai išmaišykite. Tada dėkite miltų tiek, kol tešla nebelips prie rankų.
Padą plonai iškočiokite ir klokite į skardą. Aptepkite pomidorų padažu,
pabarstykite tarkuotu fermentiniu sūriu, tada dėkite smulkintą tuną,
žiedais pjaustytą svogūną, keletą griežinėlių pomidoro ir keletą riekelių
citrinos, dar truputį pabarstykite tarkuotu sūriu. Dėkite į orkaitę ir
kepkite 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie pusvalandį.




