
Klaipėdos krašto valgiai
Patyriminė veikla

Technologijų mokyt.: Gražvyda Gricienė



Parengė: Raigardas Raudys, 5e kl.



Klaipėda ir jos kraštas 

senovėje ypač garsėjo 

savo restoranais ir 

virtuve. Su šiais 

dalykais susipažinti 

Klaipėdon atvykdavo 

net kitų šalių kulinarai ir 

restoranų savininkai.



Net ir dabar pasaulyje 
yra žinomi tokie 
patiekalai kaip Memelio
strimelių tefteliai
pomidorų padaže, 
jautienos šnelkliopsai, 
troškinti grietinėje su 
baravykais, Memelio
štufatas (didysis 
kiaulienos kepsnys).



Klaipėdos krašto 
kulinarijai didžiausią 
įtaką turėjo šalys, į 
kurias vykdavo mūsų 
krašto jūreiviai. Tai -
Anglija, Olandija. Taip 
pat galima pastebėti 
prancūzų, kuršių, 
žemaičių ir, be abejo, 
vokiečių virtuvių įtaką.



Vienas unikaliausių klaipėdietiškų
patiekalų - Klaipėdietiški karveliai,
beje, gaminami iš tikrų balandžių. Juos
papjovus, išdarinėjus, pamarinavus
įvairiausiuose prieskoniuose,
pakepinus ir patroškinus jų pačių
riebaluose bei vištienos sultinyje
gaunamas, sako, labai skanus ir
mėgstamas patiekalas.

Klaipėdietiški karveliai



Gaminant klaipėdietiškų karvelių 
patielą tinka visi sveiki balandžiai, –
tiek naminiai, tiek ir laukiniai.

Keturis balandžius reikia papjauti, 
atsargiai nupešti, galima atsargiai 
nusvilinti likusius pūkus ir nutrinti 
juos miltais. 

Kaklus ir kojeles nupjauti ir išmesti, 
taip pat išmesti ir vidurius, palikti tik 
kepenėles, – jų prireiks padažui. 

Balandžius iš vidaus ir išorės 
įtriname druska, pipirais, 
prikemšame į vidų čiobrelių ir šiame 
marinate paliekame tris valandas.

Į keptuvę įpilame rapsų aliejaus ir 
gerai jį įkaitiname, kad išgaruotų 
nereikalinga drėgmė. Gražiai iš visų 
pusių apkepiname balandėlius ir, 
išėmę, padedame juos šiltai.

Nulupame saują mažų svogūnėlių, 
saują česnako skiltelių, 

supjaustome šiaudeliais pusę 
nulupto saliero ir viską pakepiname 
likusiame nuo balandėlių aliejuje.

Atgal sudedame balandėlius, dar 
įmetame smulkiai sukapotas 
balandėlių kepenėles, įpilame 
stiklinę vištienos sultinio, trečdalį 
stiklinės sauso raudonojo vyno, porą 
šaukštų pomidorų tyrės, 
uždengiame ir troškiname tol, kol 
balandėliai tampa minkšti. Tada 
balandėlius išimame, dedame ant 
pakaitintos lėkštės. 

Padažą pertriname per sietelį ir juo 
užpilame balandėlius.
Šitaip paruoštus Klaipėdos karvelius 
galima valgyti su balta duona, 
ryžiais arba naminiais makaronais. 

Bet gurmanai taip negadins 
nuostabaus jų skonio, – jie 
smaguriaus tik vienais karveliais, 
pasidažydami jų kąsnelius 
gardžiame ir aromatingame padaže.

Klaipėdietiški karveliai



Ungurį švariu smėliu, pjuvenomis 
arba druska reikia nuvalyti nuo 
gleivių, po to nuplauti. 

Apipjauti apie galvą odą ir gražiai 
ją nusmaukti, bet neišmesti 
(išmesti reikia tik vidurius) ir 
išplauti kraują, bet atsargiai, kad 
nepažeistume plonos vidinės 
plėvelės.

Vieną šaukštą druskos išmaišyti 
su šaukštu sutarkuotos šviežios 
ajero šaknies, šaukšteliu smulkiai 
sukapoto čiobrelio ir šaukšteliu 
smulkiai sukapoto peletrūno 
(galima naudoti „Saldvos“ 
džiovintus čiobrelius ir peletrūną, 
nes jie yra ypač geros kokybės ir 
labai kvapnūs, prilygstantys 
šviežių žolių kvapui). Šiuo 
mišiniu įtriname ungurį iš vidaus 
ir išorės.

Į susidariusią nuo išmestų 
vidurių ertmę įdedame ajero 

šaknies drožlių ir peletrūno 
šakelių. Užsmaukiame atgal odą, 
gražiai aprišame stipriu špagatu 
ir pakabiname šaltoje vietoje 
dviem parom, kad ungurys 
sunoktų ir gerai įsigertų 
prieskonių kvapo, ir tik po to visą 
parą šaltai rūkome juodalksnio 
malkomis, pagardindami tiktai 
čiobrelio dūmeliu, nes joks save 
gerbiantis nei kopininkas, nei 
žemininkas žvejas tiek žemai 
nepultų, kad jo paruoštas ir 
išrūkytas ungurys, lyg kokie 
vulgarūs būro nupenėtos kiaulės 
lašiniai, kadagiais atsiduotų.

Kuršiškai rūkytas ungurys, net 
savaitę šaldytuve laikytas, 
nepraranda savo skonio ir 
aromatinių savybių.

Kuršiškai rūkytas ungurys



Avies galvą nusvilindavo, 

nuvalydavo nuo degėsių ir 

gerai nuplaudavo, 

perkirsdavo pusiau, 

išimdavo liežuvėlį, 

smegenis, akis ir virdavo 

pasūdytame vandenyje su 

morkomis, svogūnais, 

česnakais, čiobreliais, 

laurų lapais ir kvapiaisiais 

pipirais. 

Kai mėsa pradėdavo 

lengvai skirtis nuo kaulų, 

avies galvos puses 

išimdavo, nuvarvindavo, 

dėdavo į riebalais pateptą 

skardą, aplink sudėliodavo 

bulvių, svogūnų puselių, 

morkų pirštelių ir kepdavo 

orkaitėje, kol iškepdavo 

daržovės ir gražiai 

parusdavo mėsa. 

Patiekdavo dubenyje su 

bulvių koše arba keptomis 

daržovėmis ir naminėmis 

medaus garstyčiomis. 

Skanias garstyčias 

pasidarydavo su trupučiu 

medaus.

Kepta avies galva su bulvių koše arba keptomis daržovėmis
ir medaus garstyčiomis



Parengė: Kristupas Zumaras, 6d kl.




• JUMS REIKĖS

• 1045 g. - rūpaus malimo kvietinių miltų

• 3 stiklinių - vandens

• 45 g. - mielių

• 19 g. - druskos

• 17 g. - cukraus

• - riebalų

Kvietinis ragaišis





• Vandenį pašildykite maždaug iki 30 laipsnių. Mieles sutrinkite su 
cukrumi, kol suskystės, tada atskieskite trupučiu vandens. Į dubenį 
persijokite trečdalį kepimui skirtų miltų, supilkite mieles, vandenį.

• Viską išmaišykite, paviršių apibarstykite miltais, uždenkite audeklu ir 
pastatykite šiltai, kad pakiltų. Kai tešla padvigubėja ir jau pradeda slūgti, 
ją tada galite minkyti.

• Tuomet suberkite miltus, druską ir viską gerai išminkykite. Uždenkite, 
palikite šiltai, kad vėl pakiltų. Tešlai pakilus, formuokite norimo dydžio 
kepalėlius, sudėkite juos į skardą išteptą riebalais, pastatykite šiltai, kad 
vėl pakiltų, paviršių ištepkite vandeniu. Kepkite karštoje krosnyje ilgiau 
nei 30 min.

• Maišant ragaišį galima įdėti keletą virtų sutrintų bulvių ar tarkuotų 
morkų. Toks ragaišis ilgiau nesensta.

Gaminimas









Karka su troškintais kopūstais





JUMS REIKĖS

• 1 - rūkytos kaimiškos kiaulės karkos

• 3 l - raugintų kopūstų

• pipirų

• druskos

• aliejaus

• vandens

Pasiruošimas




• Karką sudėkite į puodą su pasūdytu, prieskoniais pagardintu 

vandeniu ir virkite apie porą valandų.

• Patiekalui galite naudoti tiek raugintus, tiek šviežius kopūstus. Jei 
karką troškinate su raugintais kopūstais, juos sudėkite į puodą , 
įpilkite aliejaus ir troškinkite. Pagardinkite prieskoniais.

• Viską palaikykite kelias valandas, kad atsirastų skysčio (geriausia 
palikti per naktį), o tada sudėkite į puodą, įpilkite vandens ir 
troškinkite. Prieš troškinimo pabaigą įpilkite aliejaus ir dar šiek tiek 
patroškinkite.

• Patiekite su karštomis virtomis bulvėmis.

Gaminimas





Silkė su baravykais





• JUMS REIKĖS

• 3 - silkių

• 100 g. - džiovintų baravykų

• 1 - svogūno

• 50 ml. - aliejaus

• žiupsnelio - maltų juodų pipirų

• 1 l - vandens

Pasiruošimas





• Išdarinėkite silkę – nulupkite, išimkite kaulus. Jei silkė stipriai sūri, 
pamerkite ją 1 val. į pieną arba vandenį. Supjaustykite nedideliais 
gabalėliais.

• Nuplaukite džiovintus baravykus ir išvirkite. Nukoškite, perplaukite 
ir sumalkite stambia mėsmale.

• Aliejuje pakepinkite svogūną ir į jį, sudėję maltus baravykus, maltus 
pipirus, masę dar keletą min. patroškinkite, atvėsinkite.

• Į silkinę dėkite sluoksnį silkės, ant viršaus klokite baravykų masę.

Gaminimas



Parengė: Lukrecija Tiškutė 7c



Pamario žvejų kepta farširuota 
lydeka

• 1. 1,5 kg lydeką išdarinėti, iškirpti žiaunas, 
kruopščiai nulupti odą. Nepatyrę virėjai privalo 
žinoti, kad lydekos oda labai lengvai nusiima-
nusiplėšia nuo žuvienos, tik nereikia skubėti. Turi 
likti galva ir uodega. 

• 2. Iš žuvienos pašalinti kaulus ir sumalti kartu su 
60g batono be plutos, išmirkyto 95 g grietinėlės, 
100 g kepintų svogūnų.

• 3. Į gautą masę įmušti vieną didelį kiaušinį, įdėti 
50 g kaimiško sviesto, pagardinti viena išspausta 
česnako skiltele, 9 g druskos, žiupsneliu maltų 
juodųjų pipirų, žiupsneliu džiovintų peletrūnų, ir 
gerai išmaišyti. Paruoštu faršu įdaryti žuvį.

• 4. Skardą iškloti kepimo popieriumi, jį ištepti 
aliejumi, dėti žuvį, ją aptepti sviestu ir kepti 180 
laipsnių orkaitėje 30 min. 

• 5. Lydeką dėti ant padėklo ir atšaldyti. Puošti kai 
atšals. Kuo didesnė lašiša, tuo įspūdingiau atrodo. 



Tradicinė žuvienė
• Reikės:

• 350 g. - žuvies

• 2 - svogūnų

• krapų

• druskos

• 2 - Morkų

• 2 - Bulvių

• svogūnų laiškų

• petražolių

• 2 l - vandens

• Gaminimo eiga:

1. Žuvį išdarinėkite, nuskuskite ir 
pusę jos sudėkite į puodą, įmeskite 
perpus perpjautą svogūną ir ant jų 
vėl dėkite žuvį.

2.Įpjaustykite ryšulėlį petražolių, 
kelias morkas, svogūnų laiškų. 

3. Įberkite žiupsnelį druskos, 
vandens pilkite tiek, kad gerokai 
apsemtų žuvį. Baigiant virti, 
įmeskite ryšulėlį krapų.

4. Patiekite su karštomis virtomis 
bulvėmis.



Skilandis
• Gaminimo eiga:

• 1.Skilandis gali būti daromas iš 
smulkiais ir stambiais gabalais 
pjaustytos mėsos. Lašinius 
supjaustykite pailgais arba stambiais 
keturkampiais gabalėliais. Geriausia 
skilandį gaminti iš vidutinio didumo 
mėsos gabalėlių.

• 2. Suminkius mėsą ir įmaišius 
prieskonius, mėsą sudėkite į gerai 
išvalytą ir kiek pasūdytą kiaulės pūslę. 
Pasistenkite prikimšti kietai, kad neliktų 
tuščių tarpų ir subadykite adata.

• 3. Prikimšus suriškite ir pakabinkite. 
Palikite kabėti 4-7 dienas –
priklausomai nuo skilandžio dydžio. Po 
to rūkykite 2-3 savaites šaltuose 
dūmuose.

• Reikės:

• 5 kg. - mėsos

• 1 kg. - lašinių

• 130 g. - druskos

• juodųjų ir 
kvepiančiųjų 
pipirų

• česnako

• kiaulės 
skrandis



Mieliniai riestainiai

• Reikės:

• 4 stiklinių - miltų

• 1 stiklinės -
pieno

• 20 g. - mielių

• 2 valg. šaukštų -
cukraus

• 1 - kiaušinio

• 1 valg. šaukšto -
sviesto

• Gaminimo eiga:

• 1. Mieles ištrinkite su cukrumi, 
supilkite pašildytą pieną ir 
riebalus, plaktus kiaušinio trynius, 
druską, miltus - viską gerai 
išminkykite ir palikite šiltai, vienai 
valandai, kad pakiltų. 

• 2. Iš tešlos voliokite piršto storumo 
volelius, sulenkite juos žiedu ir 
galus gerai suklijuokite. 

• 3. Pakilusius riestainius virkite 
pasūdytame vandenyje, kol iškils. 
Išgriebkite ir apvoliokite aguonų 
grūdeliuose.

• 4. Sudėkite į skardą ir kepkite 220 
laipsniu apie 15 min. laiko. Kai 
viena pusė apkepa, apverskite.



Čirviniai blynai
• Reikės:

• 200 g. - miltų

• 200 g. - grietinės

• 100 g. - cukraus

• 100 g. - sviesto

• 3 - kiaušinių

• 10 g - vanilinio 
cukraus

• Gaminimo eiga:

• 1. Išplakite kiaušinius. 
Įmaišykite miltus, grietinę, 
cukrų ir išlydytą sviestą. Viską 
gerai sumaišykite.

• 2. Keptuvę įkaitinkite, galite 
ištepti riebalais. 

• 3. Dėkite po šaukštą tešlos, 
blynus kepkite tol kol gražiai 
paruduos. 

• 4. Iškeptus blynus papuoškite 
vaniliniu cukrumi, 
pagardinkite uogiene.



Morkų saldainiai
• Reikės:
• 1 kg. - morkų
• 1 kg. - cukraus
• 1 stiklinės -

smulkintų 
riešutų

• 1 l. - spanguolių 
sulčių

• Gaminimo eiga:
• 1. Morkas sutrinkite trintuve, 

užpilkite cukrumi ir spanguolių 
sultimis ir virkite maišydami. 
Mišinys paruoštas, jei jo 
truputį uždėjus ant drobės ir 
suspaudus, jis nelimpa prie 
medžiagos. 

• 2. Masę sudėkite ant šaltu 
vandeniu suvilgytos lentelės 
maždaug 1 cm. storio 
sluoksniu, apibarstykite 
riešutais. Atšaldykite ir 
supjaustykite norimo dydžio 
gabaliukais.



Parengė: Izabelė Mitkutė, 6d kl.



Vokiškas blynas orkaitėje

• Ingredientai:

• Kiaušiniai, 2 vienetai

• Pienas, 100 mililitrų,

• Miltai, 120 mililitrų,

• Cukrus, 1 valgomasis šaukštas,

• Muskatas, 1/4 arbatinio 
šaukštelio,

• Druska, 1 žiupsnelis,

• Sviestas, 2 valgomieji šaukštai.





Kaip gaminti ?

• Įkaitinkite orkaitę iki 200°C temp.

• Kiaušinius lengvai paplakite su žiupsneliu druskos ir cukrumi.Sudėkite miltus, 
išmaišykite, kad neliktų gumulėlių. Įpilkite pieną, berkite muskatą, išmaišykite.

• Keptuvėje (jei tinkama kepti orkaitėje) arba stiklinėje formoje išlydikite sviestą. 
Paskleiskite po visą formą ir supilkite į ją tešlą.

• Kepkite blyną orkaitėje 15 - 20 min. Blynas labai išsipučia. Tada sumažinkite 
temperatūrą iki 180°C ir kepkite dar 10 - 15 min, kol gražiai pagels.

• Paskaninkite cukraus pudra, grietinės - sviesto mišiniu, mėgstama uogiene, varške, 
šviežiomis uogomis - tiks kone viskas, ką mėgstate.



Varškės sūris

• Reikės:

• 10 l. - pieno

• žiupsnelio - druskos

• žiupsnelio – kmynų.

• Kaip gaminti ?

• Pieną palikite surūgti šiltoje vietoje. Į liesą 
pieną galite įpilti pasukų, tada varškė bus 
minkštesnė. Surūgusį pieną pašildykite. 
Atsiradusias išrūgas nupilkite.

• Į varškę įberkite žiupsnelį druskos, nuplikytų 
ir nusausintų kmynų, viską gerai išmaišykite 
ir sudėkite į drėgną sūrmaišį. Sūrį paslėkite 
2-3 valandoms.



Žirnių košė

• Reikės:

• 200 g. - žirnių

• 0.5 - svogūno

• 1 šaukštas - sviesto

• - truputis druskos

• - vandens

• Kaip gaminti ?

• Per naktį išmirkykite žirnius. Ryte juos 
išvirkite pasūdytame vandenyje, nusunkite ir 
tame pačiame inde sugrūskite, pasūdykite.

• Svogūnus pakepinkite svieste, supilkite į 
košę ir išmaišykite.



Parengė: Kristianas Timinskas, 6b kl.





Rūkyta žuvis

• Rūkyta žuvis būdavo skirta šventiniam stalui, bet šiuo metu 
patiekalas išpopuliarėjo ir valgomas gana dažnai. Pati gardžiausia 
rūkyta žuvis yra šviežiai pagauta, įtrinta tik druska, česnaku ir 
pipirais bei tinkamai išrūkinta. Norint skaniai išrūkyti žuvį, svarbu 
įsidėmėti, kad rūkymo kokybė priklauso nuo dūmo savybių, o 
pastarosios - nuo deginamos medienos. Ne vienas meškeriotojas 
pasakys, kad geriau deginti drėgną medieną nei sausą. 
Tinkamiausią žuvų rūkymui dūmą skleidžia lapuočių mediena, 
tačiau skaniausia žuvis, kai jai rūkyti naudojami pušų kankorėžiai. 
Po rūkymo žuvys pagelsta ar parunda, maloniai kvepia, jų paviršius 
tampa sausas, blizgantis.





Rūkyta žuvis

JUMS REIKĖS:

• žuvies

• druskos

• česnakų

• juodųjų pipirų

• lauro lapų

• krapų





Rūkyta žuvis

GAMINIMO EIGA

• Žuvis išskroskite nuo galvos per visą pilvą, išpjaukite žiaunas, išimkite 
žarnas, 2 ar 3 kartus perplaukite šaltu vandeniu ir dėkite į medinę dėžę, 
kad nuvarvėtų.

• Nusausėjusias žuvis eilėmis nugara į apačią sudėkite į sūdymo indą ir 
užberkite druska, pasūdykite ir žuvų vidų. Tada viską palikite pabūti, kad 
įsisūrėtų. Paskui nuskalaukite šaltu vandeniu ir sudėkite ant grotelių 
nugara į apačią, pilvų puses praplėskite mediniais pagaliukais iš alksnio 
arba juodalksnio šakelių, o vidų įtrinkite česnakais, juodaisiais pipirais, 
lauro lapais ir krapais.

• Prieskoniais įtrintą žuvį dėkite į alksnio ar juodalksnio malkomis 
iškūrentą rūkyklą, rūkykite nuo 2 iki 4 val. Tada žuvį išimkite iš rūkyklos 
ir vėdinkite apie 30 min.





RŪKYTA ŽUVIS





GIRA

• Gira giminiška alui. Tai gaivusis gėrimas, gaminamas fermentacijos 
būdu pridedant mielių ir cukraus. Pirmieji lietuviškos giros receptai 
užrašyti XVI a. Pasirodo, ją mėgo Lietuvos didikai. Kulinarijos 
specialistai šio gėrimo receptų priskaičiuoja iki 100. Giros darytos 
ne tik iš javų salyklo, duonos, burokų, bet ir iš pieno, medaus, 
vaisių, uogų, žiedlapių, pumpurų, pyragų, sėklų, kadagio uogų ir kt. 
Šiuo metu populiariausia yra duonos gira, raugiama iš duonos 
plutų, šviežios ar džiovintos duonos.





GIRA

JUMS REIKĖS:

• 450 g. - juodos duonos

• 25 g. - mielių

• 200 g. - cukraus

• razinų

• vandens





GIRA

GAMINIMO EIGA

• Riekelėmis supjaustykite juodą duoną ir 10 min. pašaukite į orkaitę 
– kepkite, kol duona apdegs. Tuomet, iškepusią duoną sudėkite į 
indą, įberkite razinų.

• Mieles sutrinkite kartu su cukrumi. Kiek ataušusiu užvirintu 
vandeniu (tinkama temperatūra – apie 50 laipsnių) užpilkite duoną 
su razinomis ir sukrėskite mielių ir cukraus mišinį. Viską 
išmaišykite.

• Užmaišytą girą palikite kambario temperatūroje rūgti. Po paros 
nukoškite ir įdėkite į šaldytuvą, kad daugiau neberūgtų.





GIRA





KRAUJINIAI VĖDARAI

• Kraujiniai vėdarai gaminami kepant kiaulės žarnas su kruopų ir 
kraujo įdaru. Skaniausi – tiesiai iš krosnies. Vėdarai – vienas 
prieštaringiausiai vertinamų lietuviškų patiekalų. Tačiau tie, kurie 
skuba juos teisti vos pažiūrėję, pirmiausia turėtų paragauti. Juk ne 
veltui šiuo patiekalu lietuviai didžiuojasi ne vieną amžių. Istorikai 
teigia, kad vėdarai lietuvių virtuvėje atsirado dėl sunkių gyvenimo 
aplinkybių, kai trūkdavo ir maisto produktų, ir laiko gurmaniškiems 
patiekalams gaminti. Svarbiausia buvo – kad būtų sotu. Todėl 
vėdarai visuomet pagardinami dosniu šaukštu grietinės, dar 
užpilant riebaus lašinukų padažo.





KRAUJINIAI VĖDARAI

JUMS REIKĖS:

• 500 g. - miežinių kruopų

• 500 g. - perlinių kruopų

• 0.5 l. - kraujo

• spirgų

• riebalų

• druskos

• mėtų

• 1.5 l - vandens

• pipirų

• kiaulės žarnų





KRAIJINIAI VĖDARAI

GAMINIMO EIGA

• Kruopas apvirkite, supilkite kraują, spirgus, įberkite susmulkintų 
mėtų, druskos. Išmaišykite.

• Paruoštą masę supilkite į žarnas. Kietai negrūskite, kad 
netrūkinėtų. Skardą ištepkite riebalais ir sudėkite vėdarus. Žarnų 
galus užriškite siūlu arba susmeikite mediniais pagaliukais. Jas dar 
keliose vietose subadykite adata, kad nesutrūkinėtų.

• Kepkite vidutinio karštumo krosnyje nuo 2 iki 4 val.

• Valgykite užpylę karštų spirgų.





KRAUJINIAI VĖDARAI



Parengė: Viltė Marija Popendikytė, 6b kl.



Lietuvininkų purus 
žuvies pyragas

• Advento metu sekmadieniais daugelis lietuvininkų kepdavo purų žuvies pyragą – apkepą, 
ant jų stalų patekusį nuo senų seniausių laikų.

• Štai koks šio fantastinio skonio žuvies pyragas receptas:

• 600 g žuvies filė, supjaustytos mažais gabaliukais (gali būti ir atšildyta),

• 70 g tarkuoto fermentinio sūrio, geriausiai nesūraus ir neriebaus, mūsų dienomis tiktų 
mazarelos arba picarelos sūris,

• 60 g pomidorų pastos,

• 50 g kaimiško sviesto,

• 50 g kvietinių miltų,

• 200 ml kaimiško pieno,

• 2 kiaušinių,

• 30 g aliejaus.

• 5 g druskos,

• 1 g maltų juodųjų pipirų,

• 20 g kaimiško sviesto,

• 20 g maltų džiūvėsėlių.

• 20x30 kepimo skardą negailint ištepti kaimišku sviestu ir išbarstyti maltais džiūvėsėliais.

• Pyrago užpilui 50 g sviesto apkepinti 50 g miltų, atskiesti 250 g karšto pieno, gerai 
išplakti ir gerai ištrinti, kad neliktų gumuliukų. Paskui į užpilą sudėti 60 g pomidorų pastos, 70 
g tarkuoto fementinio sūrio, suplaktus 2 kiaušinių trynius, pagardinti 5 g druskos, 1 g maltų 
juodųjų pipirų ir gerai išmaišyti. 600 g žuvies, supjaustytos smulkiais gabaliukais, iš kurios 
būtina išrinkti ašakas, apkepinti 30 g aliejuje, būtinai nuspausti susidariusį skystį, užpilti 
užpilu ir išmaišyti. Standžiai suplaktus 2 kiaušinių baltymus sudėti į žuvies mišinį, atsargiai 
sumaišyti, sukrauti į sviestu išteptą ir maltais džiūvėsėliais išbarstytą apkepo formą ir kepti 
180 laipsnių karštumo orkaitėje 40 min. kol gražiai parus. Iškeptą pyragą galima papuošti 
naminiu majonezu, krapų šakelėmis ir spanguole.



• Lietuviška spanguolių gira

• Suprantama, pripratus prie saldžiųjų limonadų, 
neįprasta bus gerti gerą girą, kuri yra žymiai rūgštesnė, 
tačiau pabandyti verta ir naudinga. Tam imkite:

• 5 litrus vandens,

• 1 kg spanguolių,

• 0,5 kg cukraus,

• 20 g alaus mielių (galima ir paprastų),

• 50 razinų (jų negalima plauti, nes ant razinų yra 
rūgimui reikalingos bakterijos).

• Perrinktas, gerai nuplautas spanguoles nuplikykite 
verdančiu vandeniu, išgriebkite ir ištrinkite per sietelį. 
Greituoju būdu galima sutrinti plakikliu (blenderiu) ir 
nusunkti. Gautas sultis atidėkite, o tirščius supilkite 
atgal į vandenį ir dar 5-10 min. pavirinkite. Paskui 
iškoškite, supilkite cukrų, išmaišykite ir ataušinkite iki 
kambario temperatūros. Galiausiai išmaišykite su 
išspaustomis spanguolių sultimis.

• Po to sudėkite kildytas mieles ir pastatykite šiltai, 
kad parūgtų. Kitą dieną nugraibykite putas, suberkite 
razinas ir, sandariai uždarius indą, palaikykite 2-3 
dienas. Nenustebkite, kad gira bus rūgštoko skonio –
būtent tokia turi būti gira, tokią gerdavo lietuviai kelis 
tūkstančius metų ir mažiau sirgdavo.



• Advento sluoksniuotos tešlos bandelės su žuvimi

• Šešioms porcijoms reikia:

• 400 g bet kokios žuvies filė be kaulų ir odos,

• 400 g sluoksniuotos tešlos (galima pirkti šaldytą),

• 20 g krapų,

• 2 kiaušinių,

• druskos ir maltų juodųjų pipirų pagal skonį.

• Pirmiausia reikia atskirti kiaušinių baltymus ir trynius. 
Trynius kiek paplakti, išmaišyti su smulkiais kubeliais 
supjaustyta žuvimi, smulkiai kapotais krapais, pagardinti 
druska ir maltais juodaisiais pipirais. Tešlą iškočioti ir 
supjaustyti 10x10 cm kvadratais. Kraštus aptepti paplaktu 
baltymu. Ant vieno tešlos kvadrato trikampio dėti įdarą, 
tešlą užlenkti taip, kad apgaubtų įdarą ir gautųsi 
trikampis, gerai suspausti, galima kraštus apipjauti 
rantuotu riedančiu peiliu, viršų aptepti baltymu, galima 
apibarstyti kmynais, krapais arba pankolio sėklomis. 
Bandeles dėti ant kepimo popieriumi išklotos skardos ir 
kepti 180 laipsnių karščio orkaitėje 15 minučių.



Parengė: Dominyka Livens, 7c kl.



Šiupinys
01

Riebus patiekalas,gaminamas iš 

įvairių kruopų,pupų,žirnių, bulvių 

bei mėsos atraižų.



03

Morkos

1 vnt.

04

01 02

05 06

Ingredientai

Jautiena(be kaulų)

500 g 

Bulvės

2 vnt. vidutinio dydžio

2 vnt. nedideli

Pomidorai(trinti)

100 g

Vynas(baltasis,sausas)

50 ml 

Svogūnai



09
Saldžiosios paprikos 

milteliai

2 arbatiniai š.

10

07 08

11

Ingredientai (tęsinys)

Sviestas

2 valgomieji š.

Česnakai

2 skiltelės

1 arbatinis š.

Mairūnas

2 arbatiniai š.

Knymai(trinti)



Kriaušių 
sriuba

02
Vasarą bei rudeniop Mažojoje 
Lietuvoje labai mėgtama kriaušių 
sriuba. Tai prisirpusių vaisių mišinys, 
padedantis atsigaivinti



Ingredientai

Kriaušės

2 vnt.

Jogurtas

1 stiklinė

Datulės,mėtų lapeliai

5 vnt. Datulių ir 

mėtų lapeliai pagal 

skonį

Vanduo

1 stiklinė



Meduolis

03

Vienas iš saldžių 

Klaipėdos kulinarinio 

paveldo patiekalų yra 

meduoliai.



Ingredientai

1/2 a. š. maltų gvazdikėlių
2 a. š. imbiero miltelių
3 a. š. malto cinamono
2 a. š. meduolių prieskonių mišinio
¼ muskato riešuto4 pasukimų malūnėlio su 
juodais pipirais
3 kardamono ankščių malti grūdeliai
2 šaukštelių tirpios kavos

1 citrinos žievelės
200 g kvietinių miltų

100 g ruginių rupių miltų
200 g medaus

100 g rudo cukraus
100 g smulkintų įvairių riešutų

150 ml saulėgrąžų aliejaus
150 ml natūralaus lieso jogurto

1,5 a. š. kepimo miltelių
3 didelių kiaušinių


