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 Ši knygelė atsirado mamyčių ir tėvelių dėka. Jie padovanojo virš 200 receptų bei nuotraukų. 
Ne visi suspėjo nufotografuoti pagamintus patiekalus, tad kai kuriose nuotraukose matėme tik tai, 
kas liko po mažylio apsilankymo virtuvėje: švytinčias akis, tyrele išteptus žandus ir tuščius 
dubenėlius...  Kai kurios mamos atsiuntė savo suaugusių „mažylių“ receptus. Tie „mažyliai“ dabar 
yra pilnamečiai vyrai ir jau greitai sulauks savo mažylių. 

 Nežinantiems, kaip įkalbėti mažylį pavalgyti, pakuždėsime vienos mamos receptą: „kai 
aateina valgymo metas, virtuvėje ant stalo padedu nešiojamą kompiuterį ir įjungiu filmuką, kuriame 
veikėjai taip pat valgo, eina į svečius, sėdi už stalo... Mažylis mano žiūri į ekraną ir mato, kaip herojai 
valgo ir pats neatsisako“. O jeigu Jūsų mažylis nemėgsta daržovių, kita mamytė pataria į patiekalus 
dėti batatų. Nes juk skanu yra tai, kas saldu.

 Tai knyga apie maistą, kurioje slypi daug „šaukštelių“ meilės ir šilumos. Ačiū visiems 
autoriams, kurie pasidalino savo jaukiomis akimirkomis. Kad nesugadintume to „jaukumo“, 
stengėmės tekstų netaisyti ir išsaugoti receptų ir kalbos autentiškumą. Knygelėje rasite ne tik 
rrimtų patiekalų receptų, bet ir tokių, kurie Jūsų mažylio veide nupieš didžiulę šypseną. Kviečiame 
mėgautis Jūsų sukurta knyga ir siunčiame didžiulį palinkėjimą:

Padėka ir įžanga

Skanaus!
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 Galime drąsiai teigti, jog tyrelės ir košelės yra populiariausias mažylių maistas. Namie 
pagaminta tyrelė visada bus skanesnė, neturės jokių piktųjų E priedų, o išmaniosios mamos visada 
sugalvos kur panaudoti košės likutį, pavyzdžiui, pašildyti ir naudoti kaip kaukę sudirgusiai odai 
(vienos iš mamyčių patarimas).

 Pasak mūsų receptų autorių, tyrelės su daržovėmis labiausiai tinka 3-12 mėnesių mažyliams, 
o tyrelės su mėsyte - nuo 6 mėnesių.

Tyrelės ir košelės
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Daržovių tyrelėIngredientai:

•   1 nedidelės morkytės

•   pora šaukštų žalių 
    šaldytų žirnelių

•   pora šaukštų šaldytų 
    špinatų

•   cukinijos keletas riekelių 
    be odelės    be odelės

•   brokolio keletas šakelių

•   nedidelis gabaliukas 
    triušienos

•   truputėlis sviesto arba 
    0,5 a.š. linų sėmenų 
    aliejaus

Mėsą nuplaunu, supjaustau nedideliais gabalėliais ir dedu 
į verdantį šiek tiek pasūdytą vandenį pavirti 10-15min. Po 
to, kai apverda mėsa, sudedu daržoves (morkos tarkuotos, 
cukinijos pjaustytos kubeliais), prieskoninius augalus ir 
verdu, kol mėsa būna išvirusi su daržovėmis. Tada viską 
išverčiu į sietelį, kad vanduo nubėgtų. Iš sieto - į indą, ir su 
ttrintuvu sutrinu iki tyrelės. Įdedu sviesto arba linų sėmenų 
aliejaus ir valgom!

Autorė: Sandra Dekaminavičiūtė



7 2012 m. © Visos teisės saugomos. www.topshop.lt

Daržovių košėIngredientai:

•   2 bulvės 

•   0,5 morkos 

•   truputį moliūgo 

•   1 vaikiška pieniška 
    dešrelė

•   sviesto truputėlį

•   druskos pagal skonį•   druskos pagal skonį

Viską gerai išverdame, bet paliekame dar ir vandens. 
Sudedame viską į plaktuvą ir suplakame į košę, kurią 
galima gerti per buteliuką . 

Autorė: Laura Zelenauskaitė

Egzotiška tyrelė
Noriu su jumis pasidalinti labai "egzotiško" skonio 
maisteliu skirtu vaikučiams.

Ingredientai:

•    1 morkos

•    1 kriaušės

•    pusės persiko

•    1 obuoliuko

•    moliūgo

Visus vaisius ir daržoves 
išverdame ant garų, tada viską 
sutriname šakute arba 
mikseriu, galime papuošti 
braškės skiltelėmis (vyresniems vaikams) ir bėgame lepinti savo mažiukų! Receptas geras 
tuo, kad jo nereikia nei sūdyti, nei saldinti, košytė yra labai savito skonio, kas tikrai patinka 
mažiumažiukams!

Autorė: Kristina Rusteikienė
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Vaisių desertas
Skirtas vaikučiams nuo 5 mėnesių.

Ingredientai:

•    gabalėlis moliūgo

•    gabalėlis banano

•    3 didelės braškės

•    pusė morkos

•    pusė nulupto obuolio

•    1 persimonas

Tereikia viską sutrinti trintuvu. Tai tikrai sveiko, skanaus ir 
greitai pagaminamo deserto receptukas!

Autorė: Evelina Butkienė

Moliūgų košė su obuoliaisIngredientai:

•    600 g moliūgų

•    2 obuolių

•    1 a.š. sviesto 

•    cukraus 

•    druskos

Moliūgą nulupu ir išskobiu sėklas, supjaustau griežinėliais 
(aš visada turiu moliūgo kameroje susidėjusi porcijomis). 
Supjaustytą verdu puode su trupučiu vandens, kol 
suminkštėja. Suberiu griežinėliais supjaustytus obuolius, 
nuluptus be odelių ir verdu nuolat maišant, kol sutirštėja. 
Išvirtą masę sutrinu su maisto trintuvu, pagardinu 
cucukrumi, druska, sviestu ir viską sumaišau. Labai skaniai 
valgo ne tik vaikutis, bet ir aš su tėveliu. Tikrai siūlau 
išbandyti, neabejotinai patiks. Beje, moliūgas labai 
maistinga bei labai vertinga daržovė, tik deja, kažkodėl 
nelabai populiari lietuvių tarpe. 

Autorė: Justina Dirškuvienė
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Morkų, lęšių ir kalendrų piurėIngredientai:

•    350 g morkų

•    175 g bulvių

•    50 g raudonųjų lęšių

•    0,5 a.š. maltų kalendrų

•    300 ml pieno mišinio

Paruoškite ir nuskuskite morkas ir bulves, tada 
supjaustykite jas nedideliais kubeliais ir suberkite į 
prikaistuvį. Lęšius gerai nuplaukite ir pašalinkite bet kokius 
juodus gabaliukus. Suberkite kalendras, lęšius į prikaistuvį, 
supilkite pieną ir užvirinkite. Uždenkite ir lėtai virkite 40 
minučių, kol lęšiai bus visiškai minkšti. Jei reikia, įpilkite 
šiek tiek šiek tiek verdančio vandens. Sutrinkite, sugrūskite arba 
pertrinkite per sietą iki vienalytės masės. Įdėkite piurė į 
dubenėlį. Prieš patiekdami kūdikiui - paragaukite ir, jei 
reikia, ataušinkite. Likusią košę uždenkite, įdėkite į 
šaldytuvą ir suvalgykite per 24 valandas (galima užšaldyti). 
Patarimas: auštanti košė tirštėja, tad prieš šildydami 
kūdikiui likusią košę turėsite atskiesti trupučiu pieno 
mišinimišinio.

Autorė: Agnė Janočkinienė

Tėčio grikių košė
Ingredientai:

•   Grikių

•   Stirnienos arba 
    veršienos

Iš ryto užmerkti grikius 
šaltame vandenyje. Išvirti 
mėsos gabaliuką.

Per pietus supilti grikius i puodą su vandeniu (vandens turi būti dvigubai daugiau nei grikių). 
Užvirus vandeniui sudėti mėsytę, galima šiek tiek supjaustyti, kad ji tolygiau pasiskirstytų 
puode. Uždengti dangčiu ir virti 20 min.

TTęsinys kitame puslapyje
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Išvirus palaikyti 5 min. neatidengus puodo, kad košytė dar labiau išbrinktų. Viską sudėti į 
trintuvą ir sutrinti.

Grikių ir mėsytės dėti pagal vaiko poreikius, mes dažniausiai išsiverdame 2 dienom, nes 
labai sveika ir skani košytė. Valgome visada be druskos.

P.S. Atsiprašome, bet nepavyko nufotografuoti pilno dubenėlio košės, taigi siunčiame 
tiesiog įrodymą, kad košė yra skani.

AAutorė: Aušrinė Aleksandravičienė

Sofijos grikių tyrelėIngredientai:

•   100g veršienos arba 
    triušienos (nors galima 
    rinktis bet kokią mėsytę)

•   1 burokėlis

•   100 g grikių

•   sviestuko (pagal skonį)

Sofijai jau suėjo 10 mėnesių, ji yra trečioji mūsų dukrelė. 
Visos jos nepasižymi dideliu apetitu, todėl nuolatos reikia 
sukti galvą, ką joms pagaminti. Na o Sofija, labiausiai 
mėgstą šią košytę.

Grikius sudėtus į termosą iš 
vakaro užpilu verdančiu 
vandeniu. Veršieną verdu 45 
minutes. Išvirtą burokėlį, 
mėsytę ir grikius sutrinu 
trintuve ir pagardinu sviestu. 
O ko nesuO ko nesuvalgo Sofija, mielai pabaigia sesės!

Autorė: Lina Žebulienė
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Manų košė su bananais Ingredientai:

•    pakelio manų košės

•    pieno

•    cukraus

•    bananų

•    uogienės papuošimui

Supilam i puodą pieną, 
verdam ant mažos ugnies. Kai 
pradeda kaisti pienas, po truputį beriame manus ir maišome nenustodami, kol nesutirštėja. 
Užpjaustome bananais, pasiskaninam su cukriuku ir uogiene. Mėgsta visa šeima šį lengvą ir 
greitą smaližių patiekaliuką.

Autorė: Auksė Raškevičienė

Žalia varškė
Paprastas, sveikas ir greitai paruošiamas patiekaliukas 
pusryčiams (vaikams nuo 1 metų).

Ingredientai:

•    200 g varškės

•    2 skiltelės česnako

•    1 avokadas

•    0,5 citrinos sultys

•    krapų

Viską sudedame į dubenėlį ir išplakame. Įdedame dar 
šaukštą majonezo, kad masė būtų vientisa. Labai skanu 
su skrudintu batonu.

Autorė: Silvija Narbutaitytė
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Košytė su vištienaIngredientai:

•   nedidelio gabaliuko 
    vištienos krūtinėlės

•   2 mažos bulvytės

•   1 morka

•   1/3 svogūno

•   0,5 nedidelio pomidoro

•   1 •   1 v. š. ryžių

•   0,5 a. š. aliejaus

•   krapų
Užpilkite ryžius šaltu vandeniu ir šiek tiek palaikykite. 
Nuskuskite bulves, morką stambiai supjaustykite. 
Nusilupkite svogūną – pjaustyti nereikia.

Pomidorą užpilkite karštu vandeniu, nulupkite odelę ir perpjaukite pusiau. Vištieną 
padalinkite į kelias dalis. Į verdantį vandenį pirmiausia dėkite morkas, vėliau bulves.

Po kelių minučių įdėkite svogūną, ryžius (nupilkite vandenį, kuriame juos laikėte), vištieną 
(prieš tai ją nuvirinkite bent porą minučių), pomidorą. Pačioje virimo pabaigoje dėkite 
krapus ir įpilkite šiek tiek aliejaus. Virti reikėtų ne ilgiau 20-25 minučių.

Nupilkite vandenį į atskirą indą. Smulkintuvu sumalkite daržoves su mėsa. Jei 
vvaikutis turi daug dantukų, malti reikėtų labai nedaug arba tik sugnaibyti šakute. 
Jei matote, kad košė šiek tiek per tiršta, įpilkite tą patį vandenį, kuriame virėte, 
ir dar kartą permalkite.

Autorė: Laura Matutienė
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Žuvies tyrelė-košelėIngredientai:

•    100 g lydekos 

•    1 - 2 bulvytės

•    1 morka

•    krapų

Žuvis ir daržovės verdama garuose – apie 30-40 min. 
Paruošus žuvį, išrenkami kauliukai (ašakos) ir kartu su 
garuose virtomis daržovėmis, įpylus vandenuko, kuriame 
garinosi maistas, viskas sumalama trintuvu. Skoniui 
paįvairinti įdedama kartais kalafiorų arba brokolio 
kopūstų. Manau tiktų ir sviestas, bet mes nenaudojam.

AAutorė: Jurgita Černiauskienė

Triušienos arba vištienos tyrelė
Lengvas ir skanus patiekalas mūsų mažiesiems. 

Ingredientai:

•    virtų kopūsto lapų

•    bulvių

•    morkų

•    troškintos arba virtos 
     triušienos ar vištienos 
     (priklausomai kokią 
     mėsy     mėsytę mėgsta Jūsų 
     vaikas)

•    sviesto

•    pieno 

•    prieskonių ( naudoju 
     šviežius baziliko 
     lapelius ir druską)

Išvirtas bulves sutrinti su pienu ir sviestu, kol dar karštos, 
į šią masę sudėti trintas morkas ir smulkiai sukapotus 
virtus kopūsto lapus. Mėsą išvirti ar patroškinti ir 
susmulkinti, įdėti šiek tiek druskos ir šiek tiek  baziliko. 
Mėsą patiekti prie košytės. Taip skanu, kad neatsilaiko 
neparagavę ir suaugusieji. 

AAutorė: Kristina Čepukaitė
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Triušienos tyrelėIngredientai:

•   30 g triušienos

•   0,2 cukinijos

•   0,25 morkos

•   kelių šparaginių pupelių

•   saujos ryžių

Triušieną verdam 45 min, atskirai išsiverdam daržoves su 
ryžiais (virti reikia apie 20-25 min.), viską sutriname su 
daržovių nuoviru, įpilame truputį aliejaus ir galima ragauti!

Autorė: Zita Radvilavičienė

Triušienos tyrelė su daržovių tyreleIngredientai:

•   gabalėlis triušienos 
    (apie 100 g, kai išvirs - 
    liks apie 50 g)

•   1 vidutinio dydžio bulvė

•   1 nedidelės morkos

•   riekelės moliūgo

Mėsytę įdėkite į puodą su verdančiu vandeniu virti. 
Mėsytei pavirus 5 min, vandenį galite nupilti ir užpilti 
naujo vandens arba nugriebti vandens paviršiuje 
susidarančias putas (jei jų atsirastų). Triušiena ant silpnos 
ugnies virs apie 45 min. 

Kitame puode pasiruoškite virti daržoves. Sudėkite į puodą 
su su verdančiu vandeniu nuskustas morkas, po kelių minučių 
- nuskustą bulvę ir lėtai, uždengę puodą, virkite apie 20 
min. Tuomet įdėkite moliūgo riekelę (nupjovus žievę) ir 
dar pavirkite apie 10-15 min. Kai viskas išverda, į trintuvę 
sudėkite morkas ir moliūgą, įpilkite vandens, kuriame virė 
daržovės, ir sutrinkite - daržovių tyrelė paruošta.

Išplovę trintuvę, sudėkite mėsytę ir bulvę, įpilkite vandens, 
kkuriame virė daržovės (ne mėsa) ir vėl sutrinkite - mėsytės 
tyrelė paruošta. Mėsytės tyrelę ir daržovių tyrelę sudėkite į 
vieną lėkštutę.

Autorė: Edita Baranauskienė
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Triušienos ir ryžių dribsnių košėIngredientai:

•   60 g morkų

•   40 g triušienos

•   1 v.š. ryžių dribsnių

•   krapų

•   alyvuogių aliejaus 
    arba sviesto

Morką, triušieną ir šakelę krapų dedame į puodą ir 
užpilame apie 80 – 100 ml vandens (priklausomai, mėgsta 
tirštesnę ar skystesnę košę), verdame apie 20 - 30 min. 
Paskui išimame krapus, dedame ryžių dribsnius, 
paverdame kol suminkštės. Gautą masę dedame į trintuvą, 
sumalame, paskaniname keliais lašais alyvuogių aliejaus 
aarba sviestu.

Autorė: Odeta Kudakienė

Triušienos tyrelėIngredientai:

•   50 g maltos triušienos 
    mėsytės

•   50 g bulvių

•   50 g morkų

•   50 g kopūsto

Į verdantį vandenį  įdėti maltos triušienos kotletuką ir 
pavirti apie 15 min. Tada sudėti nedideliais gabaliukais 
supjaustytas daržoves ir pavirti dar 10 min (kol daržovės 
išvirs). Išvirus viską sutriname trintuvu, pagardiname 3 v.š. 
sultinio ir 0,5 a.š. alyvuogių aliejaus. Dar kartą viską gerai 
sumaišome ir atvėsinus galima valgyti.

AAutorė: Inga Vaitkutė
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Veršienos tyrelėIngredientai:

•   50 g veršienos

•   1 morkos

•   1 bulvės

•   riekelės moliūgo

•   jeigu norisi, pagal skonį 
    kitų daržovių (cukinijos, 
    b    brokolio, žiedinio 
    kopūsto)

•   gabalėlio sviesto

Viską išverdame, sudedame į trintuvą ir sutriname. Paskui 
pagardiname gabalėliu sviesto.

Kadangi mes dar mažos, tai yra mūsų mėgstamiausia 
košytė.

Autorė: Odeta Kudakienė

Daržovienė su stirniena
Stirniena yra puiki liesa mėsa, kurioje daug naudingų 
medžiagų (iš jų ir geležies), ji yra visiškai ekologiška.

Ingredientai:

•   50 g stirnienos

•   1 vidutinio dydžio 
    bulvės

•   kelių griežinėlių 
    morkos

•   kelių griežinėlių 
    s    svogūno

•   50g cukinijos

•   krapų šakelės

•   šlakelio tyro, šalto 
    spaudimo alyvuogių 
    aliejaus

Mėsą įdedame į puodą, užpilame vandens, kad apsemtų, 
užvirus vandeniui po poros minučių jį nupilame, užpilame 
švaraus karšto vandens (užpylus šalto sakoma, kad mėsa 
sukietės) ir prie verdančios mėsos įmetame morkos ir 
svogūno griežinėlių. Verdame apie 30 minučių. Tada 
įdedame smulkiai pjaustytą bulvę ir cukiniją, baigiant virti 
sumetame smulsumetame smulkintus krapus. Visą puodo turinį (jei 
vandens daug, tai jį nupilkit, bet neišpilkit, gali tekti 
praskiesti košę) dedame į trintuvą, įpilame šlakelį 
alyvuogių aliejaus ir susmulkinam iki norimos 
konsistencijos (pagal vaiko amžių).

Mano mažylis labai mėgsta šią košę!

Autorė: Ieva Būdvytytė
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Košė "Stručiukas"Ingredientai:

•  1 gabaliukas strutienos 
    kumpio

•  1 didesnė bulvė

•  1 morka 

•   keli brokolio žiedynėliai

Išverdame mėsytę ir daržoves, 
viską sutriname, paskaniname 
šaukšteliu alyvuogių aliejaus. Ne tik skanu, bet ir labai sveika.

Autorė: Kristina Tamaševičienė

Kiaulienos tyrelėIngredientai:

•   4 bulvės

•   1 kiaušinis

•   300 g namuose malto 
    kiaulienos faršo

•   0,3 svogūno

•   1 morka

•   druskos•   druskos

•   5 v.š.  grietinės
Bulves perpjauname per pusę išilgai, šaukšteliu išskobiame 
vidų (kad gautųsi lyg laivelis). Į faršą sudedame susmulkintą 

svogūną ir kiaušinį, tada paruoštą faršą sukrečiame į bulvių lovelį. Atsargiai sudedame į 
puodą, užtarkuojame morką, užpilame vandeniu, kad apsemtų, ir verdame 35 min. 
Sudedame grietinę ir patroškiname apie 5 min. Tada sutriname.

Autorė: Rima Syvokienė
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Moliūgų tyrelė su virta vištienaIngredientai:

•   keli gabalėliai virtos 
    vištienos

•   100 g moliūgo

•   1 stiklinė vandens

•   100 ml pieno

•   truputį sviesto

•   druskos (nebūtina)•   druskos (nebūtina)

Moliūgą išvirti vandenyje (10-15min), sudėti vištienos 
gabaliukus, supilti pieną, įdėti druskos, sviesto 
ir viską sutrinti.

Autorė: Renata Ilekienė

Vištienos tyrelėIngredientai:

•   40 g vištienos krūtinėlės

•   0,5 morkos

•   mažo kaliaropės 
    gabalėlio

•   2 griežinėlių poro

•   0,5 a.š. sviesto

•   0,5 •   0,5 v.š .smulkiai 
    pjaustytų petražolių

•   0,5 v.š. miežinių kruopų

Daržoves kruopščiai nuplauti ir supjaustyti mažais 
gabaliukais (kad greičiau išvirtų), tuomet virti tol, kol 
suminkštės. Mėsą nuplauti, galima taip pat supjaustyti ir 
išvirti atskirai. Miežines kruopas taip pat išvirti atskirai. 
Kuomet viskas išvirs, sutrinti trintuvu, išmaišyti ir dar 
trumpai pavirti įdėjus truputėlį natūralaus sviesto. Kai 
baigs vibaigs virti, suberti petražoles su krapais ir išmaišyti. 
Petražolės bei krapai - puikus kūdikio maistelio 
pagardinimas bei pakaitalas druskai, kuris sveikai tyrelei 
suteikia nuostabų skonį ir kvapą, kad mažyliui būtų ir 
sveika ir skanu.

Autorė: Virginija Gylytė
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Vištienos blauzdelių tyrelėIngredientai:

•   50 g vištienos 
    blauzdelės mėsos

•   100 g moliūgo

•   100 g morkų

•   0,5 šaukštelio 
    citrinos sulčių

•   1 bananas•   1 bananas

•   20 g medaus

Vištieną 10 min patroškiname su morka ir moliūgu. 
Supjaustome bananą ir dedame troškintis dar 10 minučių. 
Į gautą masę įdedame medų, citrinos sultis ir viską 
sutriname trintuve. 

Autorė: Brigita Šukienė 

Makaronų su brokoliais ir vištiena tyrelėIngredientai:

•   0,3 puodelio makaronų

•   0,3 puodelio brokolių

•   0,3 puodelio vištienos

Produktus išverdame, sumaišome ir susmulkiname iki 
vienalytės masės. Tyrę galima pagardinti troškintomis 
morkomis.

Autorė: Loreta Mizerienė

Vištienos, morkų ir obuolioIngredientai:

•   170 g morkų

•   120 g paukštienos
    sultinio

•   75 g virtos vištienos 
    krūtinėlės filė

•   0,5 obuolio

•   kelių lašų aliejaus•   kelių lašų aliejaus

Nuluptą morką susmulkinti, užpilti sultiniu ir pridengus 
puodą virti 10 min. Obuolį nulupti ir pašalinti sėklas. Mėsą 
sumalti ir į puodą sudėti kartu su obuoliu. Virti 10 min, 
viską išmaišyti.

Taip vaikas "susipažins" su paukštienos skoniu. Morkos ir 
obuolys suteikia įdomų skonį, ir mėsa neatrodo tokia 
spsprangi, todėl mažyliui lengviau maistą nuryti.

Autorė: Renata Bartkuvienė
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Kalakutienos ir ryžių tyrelėIngredientai:

•   100 g kalakutienos filė

•   50 g ilgagrūdžių ryžių

•   75 g raudonosios 
    paprikos

•   75 g cukinijų

•   50 g baltojo ridiko 
    a    arba saliero

•   0,5 v.š. alyvuogių 
    aliejaus

Kalakutienos filė supjaustykite, sudėkite į puodą ir virkite 
apie 15 minučių. Atskirai ant silpnos ugnies išvirkite ryžius, 
kad ilgiau pavirtų. Iš paprikos išimkite šerdį ir sėklas, 
nuplaukite cukiniją ir salierą. Daržoves nuplaukite ir 
supjaustykite nedideliais kubeliais, tada suberkite į ryžius, 
įdėkite ir išvirusią kalakutieną. Viską užvirkite, tuomet 
ppavirkite dar 10 minučių, kol suminkštės ryžiai. Įberiame 
šiek tiek druskytės. Baigiant virti, supilkite alyvuogių aliejų. 
Baigus virti, sutrinti trintuvu.

Autorė: Daiva Ragelienė

Moliūgų tyrelė su kalakutienaIngredientai:

•   100 g moliūgo

•   50 g kalakutienos
     krūtinėlės

•   0,5 morkos

•   1 nedidelė bulvė

•   0,5 v.š. alyvuogių 
    aliejau    aliejaus.

Viską išverdame (15-20 min.), sutriname maisto trintuvu.

Autorė: Simona Rasickytė
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Bulvių košė
su kalakutienos kepenėlėmis
Na mano mažylė jau paaugus, 4 metukų, tai didelė bulvių 
košytės su kalakutienos kepenėlėmis mėgėja, kurių  
receptai būtų tokie:

Ingredientai bulvių košei:

•   8 bulvių

•   3 morkų

•   pipirų

•   druskos pagal skonį

•   50 ml pieno

•   mažo gabalėlio sviesto

Ingredientai Kalakutienos 
kepenėlėms:

•   300 g kalakuto 
     kepenėlių

•   1 kiaušinio

•   1 a.š. majonezo

•   druskos bei pipirų

•   1 a.š. krakmolo

•   1 a.•   1 a.š. avižinių dribsnių

•   prieskoninių žolelių

•   svogūno

Ingredientai padažui:

•   30 g sviesto

•   1 a.š miltų

•   0,7 stiklinės pieno

•   sūrio „Nida“ su 
    juodaisiais pipirais

•   2 a.š. grietinėlės

•   •   krapų

Bulvių košė:  Viską išverdame ir sutriname.

Kalakutienos kepenėlės: Kepenėles supjaustyti nedideliais 
gabaliukais, sumesti į kiaurasamtį, nuplauti, išplakti kiaušinį 
su šaukštu majonezo, druska, pipirais, šaukštu kaupinu 
krakmolo. Tada viską supilti į kepenėles, susmulkinti 
svogūną (galima pakepti) įberti šaukštą avižinių dribsnių 
bei pbei prieskoninių žolelių Viską išmaišyti ir kepti įkaitintoje 
keptuvėje aliejuje, ant nedidelės ugnies apie 12-15 min. 

Padažas: Į prikaistuvį sudėti sviestą, įberti miltus. Šiek tiek 
pakepti, įpilti pieną, grietinėlę, krapus. Užvirus įtarkuoti 
sūrio.

Autorė: Viktorija Bedarf
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Kalakutienos tyrelėIngredientai:

•   nedidelį  gabaliuką 
    kalakutienos krūtinėlės 

•   2 bulvės

•   1 nedidelė morka

•   2 gabaliukai brokolių

•   sauja špinatų

•   2 gabaliu•   2 gabaliukai moliūgo

•   krapai ar petražolės

Krūtinėlę įdedame į pasūdytą vandenį. Sulaukę kol užvirs, 
verdam dar 10minučių. Išpilame vandenį, išplauname 
krūtinėlę po šaltu vandeniu ir sudedame į puodą, taip pat 
įdedame daržoves ir užpilame vandeniu, tada verdame 
apie 30-40 minučių. Sumalame trintuvu, paskaniname 
druska bei žalumynais .

AAutorė: Viktorija Perednikienė

"Rimta" kalakutienos košė 
"Rimta", nes su mėsyte, bet vis tiek labai skani, nes saldi, 
bet be cukraus.

Ingredientai:

•   100g kalakutienos

•   50 g stambiai tarkuotų 
    morkų

•   50 g žaliųjų žirnelių 
    (šviežių arba šaldytų)

•   1 v.š. aliejaus arba 
    svies    sviesto

•   40-50 g ryžių

•   30 ml grietinėlės

•   po žiupsnelį muskato ir 
    kvapiųjų pipirų, žalių 
    petražolių ir krapų

•   vandens, pagal tai kokio 
    tirštumo košę mėgsta     tirštumo košę mėgsta 
    mažylis

Morkas ir smulkiai pjaustytą kalakutieną šiek tiek 
apskrudinti puode su sviestu ar aliejumi. Dėti prieskonius, 
žirnelius ir užpilti vandeniu (apie 1 stiklinę). Troškinti 5 min. 
Tuomet sudėti ryžius ir viską patroškinti dar 15 min. Tada 
supilti grietinėlę. Patroškinti dar 2-3 min. Susmulkinti viską 
maisto trintuvu. Šio kiekio man užtenka 2 dienų pietums.

AAutorė: Audronė Krikščionaitienė
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Sriubos
Sriubas kai kurios mamos vadina idealiu maistu, kai atvėsta orai. Sriubomis galite 
lepinti mažylį nuo 8 mėnesių.

Trinta vitaminų sriubytėIngredientai:

•   0,5 kg moliūgo

•   3 nedidelės bulvytės

•   1 morkytė

•   1 mažas svogūnas

•   1 stiklinė vandenuko

•   Šlakelis grietinės

•  •   Truputis sviesto

•   Žiupsnelis krapų

•   1 riekelė skrudintos 
    duonos kubelių

Vaikams nuo 12 mėnesių galima įdėti truputį druskos, 
maltų pipirų ir 0,5 skiltelės česnako.

Puode užvirti stiklinę vandens. Sudėti gabaliukais pjaustytą 
moliūgą, svogūną, bulvytes ir morkytę. Kai visos daržovės išvirs (15-20min) ir suminkštės, 
įdėti krapukus ir sviestuką. Sriubytę reikia sutrinti trintuvu, įpilti grietinėlės ir išmaišyti. 
Patiekiant į kiekvieną sriubos dubenėlį įberti skrebučių. Gardu ir mažam ir dideliam!

Autorė: Gintarė Leonavičiūtė
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Pertrinta daržovių sriuba su skrebučiaisIngredientai:

•   25 g kopūstų

•   23 g bulvių

•   15 g morkų

•   10 g svogūnų

•   2 g sviesto

•   200 g vandens

•   10 g •   10 g grietinės

•   5 g miltų

•   20 g batono

Morkos supjaustomos skiltelėmis ir šutinamos 
nedideliame vandens kiekyje, įdėjus sviesto. Susmulkinti 
kopūstai ir skiltelėmis supjaustytos bulvės sudedamos į 
verdantį vandenį ir išverdami. Virtos daržovės pertrinamos 
ir sumaišomos su grietine ir karštu vandeniu, pasūdoma ir 
užverdama. Paruošta sriuba paskaninama sviestu. 

PPatiekiama su skrebučiais, kurie gaminami iš batono, 
supjaustomi kubeliais ir pakepinami orkaitėje kol apskrus.

Autorė: Rita Drobužienė

Vištienos sriuba su pomidoraisIngredientai:

•   60 – 70 g vištienos 
    krūtinėlės

•   nedidelė sauja ryžių

•   nedidelis pomidoras

Išvirkite gabalėlį vištienos (atskirai nuo kitų produktų). Į 
verdantį vandenį (apie 2 stiklines) kitame puode suberkite 
perplautus ryžius ir ant silpnos ugnies pavirkite apie 10 min. 
Tuomet įdėkite gabalėliais supjaustytą pomidorą (be 
odelės, kurią nulupsite paprasčiau jei 15 sekundžių 
įmerksite į verdantį, o po to - į šaltą vandenį), įberkite 
trupinėlį druskos ir dar ptrupinėlį druskos ir dar pavirkite apie 10 min. Tuomet viską 
(kartu su vištiena) sutrinkite smulkintuvu. Kiek 
ūgtelėjusiam mažyliui pakaks sutrinti mėsytę. Patiekiant 
apibarstykite žalumynais.

Autorė: Rasa Kolesnikovienė
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Kreminė špinatų sriuba
su mėsos kukuliais 

Ingredientai:

•   4 – 5 bulvių

•   1 morkos

•   100 g špinatų

•   4 skiltelių česnako

•   3 v.š. alyvuogių aliejaus

•   300 g maltos 
        kalakutienos

•   1 kiaušinio

•   2 v.š. manų

•   1 saujos šaldytų žirnių

•   druskos, lauro lapų ir 
    juodųjų pipirų pagal 
    skonį

Nulupkite bulves, morkas, česnakus, juos nuplaukite, 
susmulkinkite ir sudėkite į puodą, užpilkite vandeniu, 
alyvuogių aliejumi, pasūdykite ir virkite kol suminkštės. 

Tęsinį skaitykite sekančiame puslapyje

Sveikuolių sriubaIngredientai:

•   burokėlių

•   kopūstų

•   morkų

•   bulvių

•   svogūnų

•   paprikos

•   pomidorų•   pomidorų

•   mėsytės 
    (geriausia triušiena)

•   šiek tiek cukraus 
    bei druskos

Triušieną pastatyti virti, visus ingredientus nuplauti ir 
supjaustyti kubeliais (išskyrus morkas, jas sutarkuoti). Kai 
triušiena bus beveik išvirusi, sudėti burokėlius, kopūstus, 
morką. Po 10 – 15 min sudėti likusius ingredientus, 
pasūdyti ir įberti žiupsnelį cukraus. Prieš patiekiant sriubą 
įdėkite  grietinės, petražolių ir krapų.

AAutorė: Laimė Gaidytė
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Spalvotų kukulių sriubaIngredientai:

•   2 vnt. vištos krūtinėlės 
    su kaulu

•   1 svogūnas

•   1 morka

•   saliero šaknies gabalėlis

•   125 g ryžių

•   3 •   3 v.š. džiūvėsėlių

•   1 v.š. pomidorų padažo

•   1 sauja špinatų lapelių

•   druskos ir petražolių

Mėsą atskirkite nuo kaulų. Iš kaulų ir prieskoninių daržovių 
išvirkite sultinį. Atskirai išvirkite ryžius. Vištieną 3 kartus 
permalkite, pasūdykite, galite įpilti mėgstamų prieskonių.  
Faršą padalinkite i 3 dalis, vieną sumaišykite su pomidorų 
padažu ir šaukštu džiūvėsėlių, kitą - su špinatais  ir šaukštu 
džiūvėsėlių, o trečią - tik su šaukštu džiūvėsėlių. Tada dėkite 
kkukulius virtį sultinį. Išvirus suberkite ryžius ir pabarstykite 
petražolių.

Autorė: Aida Kundreckienė

Nuplaukite špinatus ir nuskabykite jų kotelius ir įdėję į vandenį kur jau verda kitos daržovės, 
dar pavirkite apie 5 – 7 min. Tuomet puodą nuimkite nuo viryklės ir elektriniu smulkintuvu 
visą masę sutrinkite. Tuomet belieka iš maltos kalakutienos mėsos (į kurią prieš tai reikia 
įmušti kiaušinį, įdėti manus, druskos, pipirų) formuoti nedidelius kukulius, dėti juos į kreminę 
masę ir virti dar apie 15 min. Jei reikia paskaninkite druska, lauro lapais ir maltais juodaisiais 
pipirais. Patiekite su grietine. 

PP.S. Mano dukrytei labai patinka! Tikiuosi patiks ir laukiamam sūneliui!

Autorė: Edita Aleksandravičienė
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Vaikiška "gaspačio" sriubaIngredientai:

•   1 pomidoras (gali būti 
    ir konservuotas)

•   skiltelė žaliosios 
    paprikos

•   1 mažas agurkas

•   gabalėlis veršienos 
    ar jautienos    ar jautienos

Į trintuvą įdėti: pomidorą nulupta žievele, papriką,  agurką, gabalėlį virtos veršienos ar 
jautienos, užpilame sultiniu, kuriame virė mėsytė (gali būti šiltas arba pravėsęs), viską sutrinti, 
pagardinti druska ir krapais.

Autorė: Laura Gintilienė



28 2012 m. © Visos teisės saugomos. www.topshop.lt

Kotletukai, maltinukai ir kukuliukai
 Įkalbėti mažylį valgyti „rimtesnį“ maistą gali būti iššūkis, galbūt šie išbandyti receptai 
padarys stebuklą ir Jūsų namuose. Šie receptai skirti vaikams nuo 10 mėnesių.

Baltos žuvies filė susmulkinti, 
sukapoti, bet nesumalti, kad 
liktų didoki gabaliukai žuvies. Tai galima padaryti ir supjaustant peiliu gabaliukus...

Žuvies kotletaiIngredientai:

•   baltos žuvies filė

•   žalumynų (petražolių,
    krapų)

•   kiaušinio baltymo

•   prieskonių

Tęsinys kitame puslapyje

Grikinės pagalvėlėsIngredientai:

•   200 g grikių

•   1 kiaušinio

•   5 v.š. pieno

•   miltų

•   džiūvėsėlių

•   aliejaus

•   p•   prieskonių pagal skonį

Išverdame grikius. Įpilame pieno, įmušame kiaušinį. 
Įdedame prieskonius (galima krapų, svogūnų laiškų, 
truputėlį druskos, džiovinto baziliko). Sutriname su 
trintuvu. Įdedame miltų tiek, kad iš tešlos būtų galima 
lipdyti minkštus kotletukus. Susišlapiname rankas ir 
darome mažus rutuliukus, apvoliojame juos džiūvėsėliuose 
ir suplojamir suplojame, kad gautųsi mažos apvalios pagalvėlės. 
Kepame ant įkaitinto aliejaus iš abiejų pusių kol apskrus. 
Valgyti su grietine ar pasirinktu padažu.

Autorė: Justė Visakavičienė
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Vištienos maltinukai su žirneliaisIngredientai:

•   300 g vištienos faršo

•   druskos, pipirų

•   skardinės konservuotų 
    žirnelių

•   aliejaus kepimui

...jei smulkintuvo neturite. Suberti prieskonius: druską ir pipiriukus (nepiktnaudžiauti). 
Suberti susmulkintas petražoles, krapus, bet kokius kitus žalumynus.

Viską gerai išmaišyti ir tada į masę įdėti šaukštą ar du kiaušinio baltymo (gerai išplakto prieš 
tai) ir atsargiai išmaišyti visą masę. Imame į saują gautos masės, padarome kotletą, 
apvoliojame džiūvėsėliuose ir dedame į įkaitintą keptuvę. Iškeptus kotletukus patroškiname 
vandenyje su grietine.
GGarnyrui: Bulvių ir moliūgų košė.

Autorė: Viktorija Riškienė

Faršą išminkome su druska ir 
pipirais. Formuojame paplotėlį, 
ant jo dedame šaukštą žirnelių ir suformuojame pailgą kukulį. Lengvai apkepam ir verdam 
vandenyje apie 15 min. Patiekiame su ryžių bokšteliu.

Autorė: Raimonda Galkuvienė
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Vištienos kukuliukai su morkytėmisIngredientai:

•   100 g vištienos 
    krūtinėlės

•   1 v.š. ryžių

•   1 kiaušinio

•   1 vidutinio dydžio 
    morkos

•   1 a.•   1 a.š. džiūvėsėlių

•   kelių griežinėlių 
    svogūno

•   1 a.š. sviesto

Sviestą ištirpinkite keptuvėje, sudėkite smulkiai pjaustytą 
svogūną ir tarkuotą morkytę, juos patroškinkite. Tuo tarpu 
apvirkite ryžius ir susimalkite vištienos krūtinėlę. Po to 
sudėkite troškintas daržovytes į sumaltą vištieną, sudėkite 
apvirtus ryžius. Įberkite šiek tiek druskytės ir šaukštelį 
džiūvėsėlių. Padarykite kukuliukus ir sudėkite į verdantį 
vvandenį. Virkite ant vidutinio stiprumo ugnies apie 20 min.

Autorė: Daiva Stankevičienė

Kalakutienos kotletukai su lęšiaisIngredientai:

•   500 g kalakutienos faršo

•   300 g lęšių

•   1 morka

•   1 svogūnas

•   prieskonių

•   1 kiaušinis

Į faršą įmušame kiaušinį, 
įdedame prieskonių ir darome 
kotletukus, juos apkepiname keptuvėje. Puode verdame lęšius, keptuvėje pakepiname 
svogūną su tarkuotomis morkomis ir baigiant virti lęšiams sudedame viską dar kartu 
patroškinti: morkas, svogūnus bei kotletukus.

Autorė: Jūratė Kriščiūnienė
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Gintaro kotletukai – klounasIngredientai:

•   1 vištos krūtinėlės filė

•   2 šaukštų bulvių 
    krakmolo

•   druskos

•   4 šaukštų majonezo

•   aliejaus

•   60 ml •   60 ml vandens

•   20 g grietinės

•   3 vynuoginių pomidorų

•   70 – 90 g bulvių košės, 
    virtų ryžių ar makaronų

Smulkiai supjaustyti vištienos filė, įmaišyti šaukštą 
krakmolo, vieną kiaušinį, šaukštelį majonezo, žiupsnelį 
druskos, sumaišyti ir šaukštu dėti į karštą keptuvę su lašeliu 
aliejaus ir 60ml vandens. Patapšnoti masę įdėtą į keptuvę, 
tam, kad gautųsi plonas blyniukas (pasistenkite, kad būtų 
ovalus). Pakepus apversti, palaukti kol pakeis spalvą ir 
ttraukti į lėkštutę. 

Į vidutinio dydžio (užkandžių)  lėkštutės vidurį įdėti du 
kotletukus, žemiau puslankiu bulvių košės, ryžių ar 
makaronų, jei mėgsta grietinę, galit jos išspausti palei 
garnyro vidurį. Tarp garnyro ir kotletukų  įsmeigti pusę 
vynuoginio pomidoro, o likusią dalį supjaustyti griežinėliais 
ir išdėlioti virš kotletukų, taip pavaizduojant plaukučius.

AAutorė: Regina Žilinskienė



32 2012 m. © Visos teisės saugomos. www.topshop.lt

Troškiniai
 Tėveliams turėtų patikti gaminti troškinius vien todėl, kad nereikia stovėti prie viryklės, tad 
ir mažylis turi mažiau galimybių „pokštauti“, kai tėveliai nemato. Šie receptai skirti vaikams nuo 
1 metų.

Troškinta kalakutiena su sūriu 
ir daržovėmis

Ingredientai:

•   1 maža bulvė

•   1 vidutinė morka

•   100 g kalakutų filė 
    be kaulų

•   60 g brokolių

•   2 šaukštai šviežių 
    a    arba šaldytų žirnių

•   45 g lydyto, tarkuoto 
    sūrio

Tęsinys kitame puslapyje

Daržovės su kalakutienaIngredientai:

•   Kalakuto filė

•   1 morka

•   1 bulvė

•   kopūsto

•   žiupsnelis cukraus, 
    Himalajų druskos

Kalakuto filė gabalėlį dedame į verdantį vandenį, 
paverdame keletą minučių, nupilame ir užkaičiame iš 
naujo švariame vandenyje. Kol mėsytė virs, nuskutame 
šviežią morką, bulvę, supjaustome kubeliais ir dedame į 
puodą, kai troškinukas jau beveik išviręs, įdedame šviežio 
supjaustyto kopūsto. Troškinuką paskaniname cukrumi 
((vos ant šaukštelio galo) ir žiupsneliu Himalajų druskos. Jei 
mažylis dar nekramto - troškinuką susmulkiname.

Autorė: Dalia Dulkienė
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Į verdantį vandenį sudėkite smulkiais kubeliais supjaustytą bulvę ir morką, užvirus 
vandeniui - pavirkite 7-8 minutes arba kol daržovės šiek tiek suminkštės. Įdėkite brokolių, 
kalakutienos filė ir žirnius. Uždenkite ir virkite ant silpnos ugnies. Kalakutiena išvirs po 20 
minučių, o brokolį su žirniais užteks pavirti apie 5 – 7 minutes. Užgesinkite ugnį ir sudėkite 
tarkuotą sūrį. Susmulkinkite trintuvu, vyresniems vaikučiams pasmulkinkite šakute. 
Patiekalas tinkamas šaldymui kameroje.

AAutorė: Brigita Jancevičienė

Troškinta triušienaIngredientai:

•   1 kg triušienos

•   400 g įvairių šaldytų 
    daržovių

•   5 bulvių 
    (galima ir daugiau)

•   pipirų ir druskos

•   200 ml •   200 ml grietinėlės

Triušieną supjaustyti nedideliais gabaliukais ir pamarinavus 
palikti porai valandų. Daržoves šiek tiek atšildyti. Bulvytes 
supjaustyti į keturias dalis. Paimti stiklinį indą su dangčiu ir 
į jį sluoksniuoti : mėsytė, daržoves tada bulvės (bulves 
galima pabarstyti druskyte) ir taip iki galo. Uždaryti ir 
troškinti įkaitintoje  180 laipsnių orkaitėje apie 1-1,5l. Likus 
20 minučių i20 minučių iki pabaigos supilti  grietinėlę ir dar patroškinti.

Šį patiekalą galima duoti ir  1,5 metų vaikučiams, tik tada 
reikėtų nuimti mėsytę nuo kauliuko ir sutrinti trintuve.

Autorė: Jolita Janušauskienė
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Užkepėlės/apkepėlės
 Sotus ir greitai pagaminamas maistas „vyresniems“ pilveliams (nuo 1 – 2 metų).

Varškės apkepasIngredientai:

•   1 kg varškės

•   4 kiaušinių

•   4 šaukštų cukraus

•   žiupsnelio druskos

•   2 šaukštelių kepimo 
    miltelių

•   6 šaukštų manų •   6 šaukštų manų kruopų

•   1 stiklinės pieno

•   1 pakelio vanilinio 
    cukraus

•   100 g auksinių razinų

Tęsinys kitame puslapyje

Vakaro užkepėlėIngredientai:

•   250 g maltų avižų 
    sėlenų

•   1 kiaušinio

•   1 papildomo kiaušinio 
    baltymo

•   0,5 l lieso pieno

•   šiek tiek cu•   šiek tiek cukraus 
    arba medaus

Medų ar cukrų sumaišyti su sėlenomis. Išplakti kiaušinius. 
Viską bendrai maišyti po truputį supilant pieną (pieną 
supilame po puodelį). Sudėti į kepimo indą (geriausiai 
silikoninį) ir kepti 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 
30 minučių.

Mano vaikams skaniausias atšaldytas.

AAutorė: Ramunė Noreikienė

Varškę sutriname su pienu ir manų kruopomis. Kiaušinius 
išplakame su cukrum ir supilame į varškę, įberiame truputį 
druskos. Razinas išplauname ir nuvarviname, suberiame į 
apkepo masę. 
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Kepimo indą ištepame sviestu ir apibarstome džiūvėsėliais. Orkaitę įkaitiname iki 180 
laipsnių ir kepame  40 minučių. Patiekiame su grietine.

Autorė: Gražina Bogdanovič

Manų kruopų apkepas su slyvomisIngredientai:

•   1 l pieno

•   250 g manų kruopų

•   3 v.š. cukraus

•   2 v.š. sviesto

•   3 kiaušinių

•   1 v.š. razinų

•   500 g sl•   500 g slyvų

•   1 v.š. krakmolo

•   druskos

•   citrinos žievelės

Pieną užvirinti, sudėti sviestą, įberti cukraus, tarkuotos 
citrinos žievelės, supilti manų kruopas, pavirti maišant, kol 
sutirštės, nuimti nuo ugnies, sudėti ištrintą trynį ir įmaišyti 
išplaktus baltymus. Slyvas paruošti (išimti kauliukus, 
perpjauti pusiau. Jei šaldytos- atitirpinti, nupilti skystį ir 
nusausinti), razinas nuplikyti verdančiu vandeniu. Slyvas ir 
rrazinas "patroškinti". Skardą ištepti riebalais, pabarstyti 
maltais džiūvėsėliais, sudėti manų kruopų "košę" 
sluoksniuojant ją su patroškintomis slyvomis ir razinomis. 
Viršutinis sluoksnis - manų košės. Ant viršaus uždėti sviesto 
gabaliukų ir kepti orkaitėje

Vietoj slyvų tinka ir kiti mėgstami vaisiai.

Autorius: Marius Juozapavičius
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Kriaušių-morkų užkepėlė, 
ruošta garų puode

Ingredientai:

•   1 morka

•   1 kriaušė (galima 
    pakeisti obuoliu)

•   1 v.š. manų kruopų

•   100 ml pieno mišinio 
    (arba pieno)

•   1 •   1 kiaušinis

•   1 v.š. fruktozės (arba 
    cukraus)

Tęsinys kitame puslapyje
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Kalakutienos ir žiedinių kopūstų 
apkepėlė

Ingredientai:

•   1 žiedinis kopūstas

•   150 g kalakuto 
    šlaunelių mėsos

•   2 šaukštai grietinės

•   150 g tarkuoto 
    fermentinio sūrio

•   žiupsnelis drusko•   žiupsnelis druskos, 
    maltų juodųjų pipirų

Šis patiekalas skirtas tiems, kurie jau turi dantukus ir moka 
kramtyti.  Jį valgo net ir tie, kurie nemėgsta žiedinių 
kopūstų.

Kopūstą išskirstykite žiedynais ir 5 minutes virkite 
pasūdytame vandenyje. Nuo apvirtų kopūstų nupilkite 
vandenį ir juos sudėkite į stiklinį arba keraminį indą, 
naudojamą kepimui onaudojamą kepimui orkaitėje. Mėsą supjaustykite mažais 
kubeliais ir apkepkite keptuvėje su druska ir pipirais. 
Apkeptą mėsą sumaišykite su grietine ir tarkuotu sūriu ir 
suverskite ant žiedinių kopūstų. Kepkite 10 minučių 150 
laipsnių orkaitėje.

Autorė: Irena Rušinskienė

Išvirti morką ir smulkiai sutarkuoti. Įpilti pieno į morkų masę ir įdėti manų kruopas, viską 
sumaišyti ir pastatyti ant ugnies. Visą laiką maišyti. 



37

Kukurūzų kruopų ir obuolių apkepasIngredientai:

•   250 g obuolių

•   3 stiklinių pieno

•   4 saldžiarūgščių obuolių

•   130 g cukraus

•   5 šaukštų ištirpinto 
    sviesto

•   2 •   2 kiaušinių trynių

•   2 - 3 šaukštų maltų 
    džiūvėsėlių

•   0,5 a. š. vanilinio cukraus

•   kukurūzų košės 
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Kai užvirs, išjungti ugnį. Į gautą išvirusią masę įdėti smulkiai sutarkuotą kriaušę (arba 
obuolį) ir trynį ištrintą su šiek tiek fruktozės (arba cukraus). Baltymus išplakti su likusia 
fruktoze (cukrumi) ir atsargiai įmaišyti į turimą masę. Viską iškrėsti į indą ir virti garų puode 
30 minučių. Paruoštą užkepėlę galima (tačiau nebūtina) pagardinti plonu sluoksniu 
liesos varškės. 

Autorė: Barbara Kinderevičienė

Piene su dviem šaukštais ištirpinto sviesto išvirkite košę, ją 
pasūdykite. Nuluptus obuolius smulkiai sutarkuokite, į juos 
sudėkite cukrų, vanilinį cukrų, kiaušinių trynius, likusį sviestą 
ir viską gerai išmaišykite. Kepimo formą patepkite riebalais 
ir pabarstykite džiūvėsiais, tada pilkite kukurūzų košę, ją 
išlyginkite, ant jos pilkite obuolių masę, išlyginkite ir kepkite 
180 laipsnių 180 laipsnių temperatūroje apie 30 minučių. Valgykite su 
uogiene, grietine.

Autorė: Aldona Azaravičienė
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Blynai, varškėčiai ir koldūnai
 Puikiausi patiekalai vakarienei mažyliams nuo 1 metų.

Širdelių blynaiIngredientai:

•   2 kiaušinių

•   100 g sviesto

•   200 g cukraus

•   0,25 a.š. druskos

•   200 g miltų

•   1 a.š. sodos

•   2 a.•   2 a.š. vanilinio cukraus

•   50 g džiovintų bananų

•   50 g džiovintų papajų

•   50 g džiovintų kivių

•   1 stiklinė grietinės

•   5 v.š. grietinės užpilui

Sodą išmaišyti su stikline grietinės, supilti miltus, tirpintą 
sviestą, cukrų, vanilinį cukrų, druską, įmušti kiaušinius ir 
viską gerai išplakti. Ant įkaitintos blynų keptuvės iškepti 
blynus. Juos patiekti su grietine ir smulkintais džiovintais 
vaisiais.

Autorius: Miroslavas Neverovskis

Lietiniai blynai su bananaisIngredientai:

•   2 kiaušinių

•   0,5 l pieno

•   250 g miltų

•   aliejaus

•   druskos

•   4 bananų

Paruošimas: miltus suberiame į dubenį, įmušame 
kiaušinius, įpilame truputį pieno, 1 šaukštą aliejaus, druskos 
ir gerai išmaišome. Supilame likusį pieną. Lietinių blynų 
tešla turi būti skysta. Keptuvę gerai įkaitiname, patepame 
aliejumi, pilame plona srovelę tešlą ir tolygiai ją 
paskirstome. 

Tęsinys kitame puslapyje
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Lietiniai blynai apkepami iš abiejų pusių. Ant kiekvieno iškepto lietinio blyno dedame per 
puse išilgai perpjauta bananą. Lietiniai su bananais suvyniojami. Apkepinami iš abiejų pusių, 
kol gražiai pagelsta. Patiekiame su mėgstama uogiene.

Autorė: Giedrė Barvainė

Aukštaičių blynai su grūdėta varškeIngredientai:

•   kiaušinių

•   miltų

•   sodos

•   kefyro

•   grūdėtos varškės

•   aliejaus kepimui

Iš išvardintų ingredientų 
pasigaminame tirštą tešlą. Kabiname šaukštu ir dedame į įkaitintą aliejų. Kepame kaip 
įprastus blynelius. Vasarą skaniausia pagardinti trintomis uogomis ir ledais.

Autorė: Sigita Čepulienė
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Troškinti varškėtukai su saldžiu padažuIngredientai:

•   1 pakelis varškės

•   1 kiaušinis

•   3 šaukštai manų

•   30 – 40 g sviesto

•   cukraus, druskos

Į varškę įmuškite kiaušinį, 
sudėkite manus, įberkite 
truputį druskos bei cukraus (jei norite, kad varškėtukai būtų saldesni, cukraus dėkite 
daugiau). Viską sumaišę, šlapia ranka arba tiesiog šaukštu formuokite nedidelius plokščius 
blynukus ir dėkite kepti į įkaitintą aliejų. Kai varškėtukai apkeps, išimkite juos iš keptuvės ir 
sudėkite ant popierinės servetėlės, kad susigertų riebalai. Išvalytoje keptuvėje išlydykite 
sviestą, įpilsviestą, įpilkite truputį vandens ir suberkite cukrų (pagal skonį). Išmaišę dėkite keptus 
varškėtukus atgal į keptuvę su padažu ir palikite troškintis ant mažos ugnies 5-10 minučių. 
Patiekdami varškėtukus apipilkite tuo pačiu saldžiu padažu.

Autorius: Darius Griškėnas

VarškėčiaiIngredientai:

•   200 g varškės

•   0,5 stiklinės miltų

•   1 kiaušinio

•   90 g druskos

•   aliejaus

•   grietinėlės

•   svies•   sviesto

•   cukraus

•   cinamono

Iš varškėčiams skirtų produktų užminkyti tešlą, ją "suraityti" 
į ilgą, bet nestorą "dešrą" ir supjaustyti norimo dydžio 
gabaliukais. Išvirti vandenyje su šaukšteliu vandens, kad 
nepriliptų. Tada padaryti padažą: į puoduką supilti 
grietinėlę ir sviestą ir truputį pakaitinti, įberti truputį 
cukraus. Išmaišyti ir užpilti varškėčius, pabarstyti cinamonu.

AAutorė: Eglė Bachovienė
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Lauknešėliai su varškeIngredientai:

•   1 stiklinės pieno

•   120 g miltų

•   2 kiaušinių

•   3 šaukštų aliejaus

•   cukraus, druskos

•   200 g varškės

•   50 g •   50 g razinų

•   mėgstamos uogienės

•   kivio Labai nuotaikingi lietinių lauknešėliai. Vaikai, kad ir kokie 
bebūtų nevalgūs, tikrai susigundys paragaut ir pasmalsaut, 
kas gi ten viduj įdėta. 

Pasidarom įdarą. Ištrinam varškę su cukrumi, grietine, įberiam razinų. Galima paskanint 
vaniliniu cukrumi. Iš miltų, pieno, druskos, cukraus, kiaušinio, aliejaus užsimaišom tešlą. 
Išsikepam lietinius. Tada ant lietinio dedam šaukštą įdaro, suformuojam lauknešėlį ir užrišam 
popierine juostele. Sudedam į lėkštę, ją puošiam uogienės šlakeliu ir kiviais ar kitais 
mėgstamais vaisiais.

Autorius: Jolanta Lukauskienė
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Tinginių koldūnaiIngredientai:

•   3 stiklinių miltų

•   3/4 stiklinės pieno

•   1/4 stiklinės stiprios
    juodosios arbatos

•   1 kiaušinio

•   druskos, pipirų

•   600 g paruoš•   600 g paruošto faršo

•   80 g sviesto

•   1 morka

•   3 skiltelės česnako

•   200 g grietinės

Dubenyje išplakti kiaušinį su druska, supilti pieną ir arbatą 
(ji tešlai suteikia elastingumo ir tamprumo). Po truputį berti 
miltus ir minkyti tešlą. Miltų kiekis orientacinis, todėl gali 
prireikti truputį daugiau arba mažiau. Tešlą reikia gerai 
išminkyti, kol taps vientisa, kieta ir tampri. Suvynioti ją į 

plėvelę ir palikti pusvalandžiui subręsti.  Vėliau tešlą padalyti į 3-4 gabalėlius, kiekvieną dalį 
plonai iškočioti, stengiantis suteikti stačiakampio formą. Kiekvieną lakštą aptepti paruoštu 
faršu (į faršą prieš tai dėta svogūno, pipirų, druskos, mairūno). Susukti ritinį ir jo kraštelį gerai 
užspaudyti. Aštriu peiliu ritinį supjaustyti maždaug 2 cm pločio griežinėliais. 

Koldūnus verdame prieš tai pasigamintame padaže:  keptuvėje pakepinti smulkintą česnaką 
ir tarkuotą morką. Sudėti grietinę, pasūdyti, įberti pipirų ir viską šiek tiek patroškinti, kad 
momorkos būtų minkštos. Tada padažą praskiesti maždaug 1 litru vandens ir į jį sudėti koldūnus. 
Verdant koldūnus galima keliskart pavartyti.

Autorius: Jurgita Lankauskienė
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Kepiniai
Kepiniai ugdo valią... nes kepdami orkaitėje pradeda kvepėti tada, kai dar negalima jų valgyti... 
Rekomenduojame vaikams nuo 1,5 metų.

Apkepas skanuolisIngredientai:

•   2 pakelių varškės

•   3 kiaušinių

•   100 ml kefyro

•   2 bananų

•   2 šaukštų cukraus

•   saujos džiovintų vaisių 
    (pagal no    (pagal norą)

•   3 šaukštai miltų

•   šiek tiek cinamono 

Baltymus išplakite atskirai ir atsargiai įmaišykite į varškės masę. Kepimo formą patepkite 
sviestu, supilkite varškės masę ir kepkite pusvalandį orkaitėje 200 laipsnių temperatūroje.

Autorius: Neringa Laurinaitienė

Bananus sutrinti šakute. Sumaišyti su varške ir kefyru, įmušti  
trynius, o baltymus palikti atskirai. Suberkite cukrų, 
džiovintus vaisius , cinamoną, miltus ir viską išmaišykite.
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Bananinės spurgytėsIngredientai:

•   3 kiaušinių

•   10 v.š. miltų

•   3 bananų

•   200 ml aliejaus kepimui

•   50 ml 8 – 9%, 
    kondensuoto pieno

Bananus nulupti ir supjaustyti 
gabaliukais. Kiaušinių baltymus atskirti nuo trynių. Naudojami tik baltymai. Juos šiek tiek 
paplakti, įdėti 4 šaukštus miltų, paplakti, kad gautųsi tiršta tešla. Bananų gabaliukus apvolioti 
likusiuose miltuose. Aliejų įkaitinti mažame puodelyje. Bananų gabaliukus įvolioti tešloje ir 
iškart po vieną dėti į verdantį aliejų, jei reikia apversti, kad pagelstų visi šonai.

Patiekti su kondensuotu pienu.

AAutorius: Inutė Neverovskienė 

Varškės spurgytėsIngredientai:

•   3 pakelių varškės

•   4 – 5 šaukštų cukraus

•   3 kiaušinių

•   žiupsnelis druskos

•   200 g miltų

•   šaukštelio kepimo 
    mil    miltelių

•   cukraus pudros

•   1 l saulėgrąžų aliejaus

Miltus persijoti su kepimo milteliais ir druska. Varškę ištrinti 
su kiaušinio tryniais, kiaušiniu ir cukrumi.

Tada įsijoti miltus į varškės masę ir išmaišyti. Aliejų 
užkaitinti ant didelės ugnies, formuoti spurgytes, dėti į 
įkaitintą aliejų ir virti, kol apskrus. Išimtas spurgytes 
apibarstyti cukraus pudra. 

AAutorius: Simona Kaštelianovienė
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ŽagarėliaiIngredientai:

•   4 kiaušinių

•   1 kg miltų

•   500 ml grietinės

•   cukraus pudros 
    pabarstymui

•   1 a.š. sodos

•   1 a.•   1 a.š. vanilinio cukraus

•   aliejaus kepimui

•   0,5 stiklinės cukraus

kočiotųsi. Imti po gabalą tešlos, iškočioti, supjaustyti apie 10 cm ilgio ir 3 cm pločio 
juostelėmis. Juosteles įpjauti per vidurį ir perlenkti. Aliejų įkaitinti gilesniame dubenyje, dėti 
po kelis žagarėlius. Kai gražiai pagelsta išimti ir apiberti cukraus pudra.

Autorius: Inutė Neverovskienė

Sodą sumaišyti su grietine. Kiaušinius išplakite su cukrumi. 
Tada supilkite grietinę, vanilinį cukrų ir po truputį įmaišykite 
miltus. Reikia žiūrėti, kad tešla būtų minkšta, bet gerai 

Cukinijų duonelėIngredientai:

•   nedidelės cukinijos

•   200 g varškės

•   100 g sviesto

•   200 g miltų

•   3 kiaušinių

•   šaukštelio kepimo 
    mil    miltelių

•   žiupsnelis šviežių 
    krapų, druskos

Sviestą ištirpinti, varškę sumaišyti su kiaušiniais. Cukiniją 
sutarkuoti tarka ir sumaišyti su varške, įpilti sviestą, suberti 
krapus ir druską. Išmaišome. Miltus maišyti su kepimo 
milteliais ir dėti į masę. Greit dėti į keksiukų formeles 2/3 
trečdalius ,nes pakils. Kepti 180 laipsnių temperatūroje 30 
minučių. Orkaitės kol keps neatidarinėkite. Skanaus. 

TTikrai skanūs sveiki keksiukai jūsų mažyliams. Mano trys 
(2, 5 ir 12 metų vaikučiai) valgo neraginami!

Autorius: Daiva Bučienė
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Zuikio bandelėsIngredientai:

•   5 bulvių

•   2 šaukštai krakmolo

•   1 kiaušinis

•   200 g varškes

•   1 morka

•   šaukštelis sviesto

Bulves išvirti ir sutrinti, tada įmušti kiaušinį ir sudėti krakmolą. Įdarui morka sutarkuoti ir 
pakepinti svieste. Tada paimti varškę ir sumaišyti su kepintom morkom. Toliau imame tešlą 
dedam įdarą ir formuojam bandeles, Kepti orkaitėje 180 laipsnių temperatūroje apie 15min.

Autorius: Lina Prevelienė

Tęsinys kitame puslapyje

KeksiukaiIngredientai:

•   150 g kambario 
    temperatūros sviesto

•   150 g cukraus

•   50ml pieno

•   2 kiaušinių

•   1 a.š. kepimo miltelių

•   žiupsnelio druskos•   žiupsnelio druskos

•   grietinės

•   cukraus pudros

•   miltų

•   kakavos

Kremas papuošimui: Grietinę maišom su kakava ir cukraus 
pudra, kad kremas būtų pakankamai tirštas galima įdėti 
miltų (kitaip reiks nemažai cukraus pudros).
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Keksiukai: Kambario temperatūros sviestą išplakam su cukrumi ir žiupsneliu druskos iki 
purumo. Dedame kiaušinius po vieną ir vis plakame.
Miltus sumaišome su kepimo milteliais ir dedame į sviesto, cukraus ir kiaušinių masę, 
išmaišome. Galiausiai supilame pieną ir viską dar kartą gerai permaišome.
Keksiukus kepame apie 25 minutes, iki 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje.

Autorius: Kristina Bačinskaitė

Riestainiukai su mėsaIngredientai:

•   1 pakelio paprastų 
    riestainių

•   300 g maltos mėsos

•   1 kiaušinis

•   1 stiklinė pieno

Riestainius užmerkti piene. 
Į maltą mėsą įdėti prieskonių. 
Išdėlioti riestainius ant kepimo 
popieriumi išklotos skardos. Į kiekvieną pridėti mėsos įdaro. Kepti iki 170 laipsnių įkaitintoje 
orkaitėje apie 20 minučių.

Autorius: Jūratė Kriščiūnienė
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SausainiaiIngredientai:

•   1 stiklinės kvietinių 
    miltų

•   1 v. š. kukurūzų miltų

•   120 g sviesto

•   1 v. š. aliejaus

Miltus sumaišykite su cukraus 
pudra, sviestą sutarkuokite į 
miltus, įpilkite šaukštą aliejaus 
ir rankomis suminkykite tešlą. Ant miltais pabarstyto paviršiaus tešlą iškočiokite, kad tešlos 
storis būtų apie pusę centimetro ir figūrinėmis formelėmis išspauskite tešloje norimas 
sausainių formeles. Dėkite paruoštus kepti sausainius į sviestiniu popieriumi išklotą kepimo 
sskardą ir dėkite kepti į įkaitintą orkaitę (180 laipsnių) - apie 12-13 min., kol sausainiai gražiai 
pagels. Iškeptus sausainius atsargiai išimkite iš skardos ir palikite ataušti.

Autorius: Neringa Rasymienė

Avižiniai sausainiaiIngredientai:

•   100 ml tirpinto sviesto

•   250 ml avižinių dribsnių

•   80 ml cukraus

•   1 kiaušinis

•   3 v.š. miltų

•   0,5 a.š. vanilinio cukraus, 
    žiupsnelis druskos    žiupsnelis druskos

Viską kruopščiai sumaišykite, dėkite šaukštu skritulėlius 
ant skardos. Kepkite  180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 
10 - 15 minučių. Labai sveikas ir pigus desertas. 

Autorius: Ilona Samsonaitė
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Sausainukai ,,Ežiukai''Ingredientai:

•   1 pakuotės avižinių 
    dribsnių su džiovintais 
    vaisiais (400 g)

•   120 g sviesto

•   saujos saulėgrąžų

•   1 kiaušinio

•   1 sti•   1 stiklinės miltų

•   4 v.š. auksaspalvio 
    "Dansukker" sirupo

•   1 v.š. vanilinio 
    "Dansukker" cukraus

•   1 v.š.  "Dansukker" 
    cukraus su cinamonu

•   4 •   4 v.š.  perlinio 
    "Dansukker" cukraus

•   2 v.š.  aguonų

•   trupučio razinų  

Ištirpintą sviestą suplakti su kiaušiniu, suberti dribsnius, 
saulėgrąžas ir palikti pusvalandžiui, kad pabrinktų.
Suberti miltus, cukrų su cinamonu, cukrų su vanile, supilti 
skystą cukrų, išmaišyti ir formuoti ežiukus.
Paimti už nosytės, apvolioti perlinio cukraus - aguonų 
mišinyje. Padaryti iš razinų nosytes ir akytes.
Kepti apie 20 minučiKepti apie 20 minučių.

Autorius: Regina Račkauskienė

Besmegenis ir ežiukaiIngredientai:

•   500 g vištienos faršo

•   1 kiaušinis

•   1 šaukštas kvietinių 
    miltų

•   2 šaukštai džiūvėsėlių

•   1 šaukštas krakmolo

•   truputį vištienos •   truputį vištienos 
    prieskonių, česnakų, 
    imbiero, druskos

•   2 morkos

•   šiek tiek majonezo

Tęsinys kitame puslapyje
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Į faršą sudėti kiaušinį, krakmolo šaukštą, 2 šaukštus miltų, pagal skonį paukštienos 
prieskonių, druskos. Sutarkuoti morkas, jas sumaišyti su šaukštu majonezo, įtarkuoti po 
nedidelę skiltelę imbiero ir česnako. Iš faršo formuoti paplotėlius. Į jų vidų dėti po šaukštą 
morkų ir formuoti „ ežiukus“. Apvoliotus džiūvėsiuose papuošti „spygliukais“ iš morkų, 
įstatyti „akytes“ ir „nosytes“.

Juos orkaitėje kepti pusvalandį. Patiekti su "besmegeniu', suformuotu iš bulvių košės. Galima 
įdėti mėgstamų daįdėti mėgstamų daržovių.

Pradžiuginkit jais savo vaikučius ar save!

Autorius: Regina Račkauskienė

Varškiniai krustaiIngredientai:

•   200 g varškės

•   200 g miltų

•   1 kiaušinio

•   trupučio druskos

•   2 v.š.  cukraus

•   1 v.š.  vanilinio cukraus

•   1 a.•   1 a.š. kepimo miltelių

•   3 v.š.  cukraus pudros

•   aliejaus Varškę gerai ištrinti su kiaušiniu, trupučiuku druskos, 
cukrumi, vaniliniu cukrumi, kepimo milteliais. Supilti 
miltus ir aliejuotomis rankomis išminkyti. Kočioti, pjaustyti, 
vynioti ir kepti. Nuvarvintus apiberti cukraus pudra.

Autorius: Kristina Bačinskaitė
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Velykų bobutės triušiukaiIngredientai:

•   100 g virtų bulvių

•   300 g cukraus

•   70 g sviesto

•   150 g sezamo sėklų

•   1 žiupsnelis muskato

•   1 žiupsnelis citrinos, 
    tupučio aguonų    tupučio aguonų

Išvirtą, nenuluptą bulvę šaltai palaikyti 2 paras. Ją sumalti ar kitaip labai gerai susmulkinti. 
Išmaišyti su cukrumi ir virti ant mažos ugnies 10 min. Tirpalas pasidaro skaidrus, o užlašintas 
ant lėkštutės neišsiskirsto. Nuimti nuo ugnies, sudėti sviestą, po žiupsnelį muskato ir citrinos 
rūgšties, išmaišyti. Vis pamaišant pilti sezamus. Sekti, kad jų nebūtų per daug, nes bus 
sunkoka suformuoti triušiukus. Nulipdyti triušiukus su akytėmis iš saldainių gabaliukų ir 
aguoninėmis nosytėmis. 

AAutorius: Zita Bačinskienė

Obuolių pyragasIngredientai:

•   750 g rūgščių obuolių

•   500 g persijotų kvietinių 
    miltų

•   1 kiaušinio trynio

•   125 g sviesto

•   5 v.š. cukraus

•   truputis druskos•   truputis druskos

•   1 citrina

•   1 v.š. manų kruopų

•   1 a.š. cinamono

•   3 v.š. pieno

Tęsinys kitame puslapyje
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Į išsijotus miltus įtrinkite sviestą. Įberkite žiupsnelį druskos, 2 šaukštus cukraus, įmuškite 
kiaušinio trynį ir užminkykite tešlą. Ją sudėkite į indą, uždenkite plėvele ir dėkite mažiausiai 
pusvalandžiui į šaldytuvą. Taip ji sukietės ir paskui kočiojama nelips prie paviršiaus bei kočėlo.

Nutarkuokite citrinos žievelę. Obuolius nulupkite, išimkite sėklines, supjaustykite skiltelėmis. 
Apšlakstykite citrinos sultimis, likusį cukrų, cinamoną, manų kruopas bei citrinos žievelę. 
Išmaišykite. Orkaitę įkaitinkite iki 200 laipsnių. Formą įdėkite į šaldytuvą. Iš šaldytuvo išimkite 
ttešlą, atgnybkite jos maždaug 2 trečdalius ir iškočiokite apvalų lakštą.

Formą išklokite tešla iki kraštų palikdami maždaug 2 cm. Gerai prispauskite pirštais. Perteklių 
nugnybkite. Tolygiai paskleiskite obuolių įdarą.

Likusią tešlą iškočiokite ir ja užklokite įdarą. Kraštus patepkite šaltu vandeniu ir sulipdykite 
su apatinio lakšto kraštais. Iš tešlos likučių išpjaustykite ornamentus, sudrėkinkite vandeniu 
ir prilipdykite prie pyrago. Pyrago viršuje išpjaukite tris angas ir viršų sudrėkinkite pienu. 
Kepkite 50 minučių.

PPastaba. Jokiu būdu nepamirškite pyrago viršuje išpjauti angų, kad 
pro jas galėtų išgaruoti drėgmės perteklius ir pyragas būtų trapus.

Labai tinka su plakta grietinėlė ir ledais - desertas, kuriam 
neįmanoma atsispirti!

Autorius: Simona Petrauskienė
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Pyragas ZebrasIngredientai:

•   5 kiaušiniai

•   1,5 stiklinės cukraus

•   3 v.š. grietinės

•   truputį sodos, druskos

•   200 g margarino arba 
    sviesto

•   2 sti•   2 stiklinių kvietinių miltų

•   kakavos

Kiaušiniai plakami su cukrumi. Kai pasidaro puri masė, 
įdedame grietinės, sodos, druskos, margarino ar sviesto ir miltų. Viską gerai išmaišome. Po to 
tešlą padaliname į 2 dalis, į vieną įdedame dar 2 šaukštus miltų, o į kitą 4-5 šaukštus kakavos.

Į kepimo formą tešlą pilame sluoksniuodami (vieną sluoksnį kakavinės, kitą paprastos, vieną 
kakavinės, kitą paprastos). Kepame orkaitėje, kol iškils ir gražiai paruduos.

Autorius: Milda Vilčinskaitė
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Desertai
Taip, mažyliai turi valgyti „rimtą“ maistą, bet nė viena mama negali ištverti saldžiai nepalepinusi 
savo bamblio. Receptai mažyliams nuo 1 metų.

Želė desertasIngredientai:

•   1 indelis kondensuoto 
    pieno

•   2 pakeliai želė

•   500 g grietinėlės

•   25 g želatinos

•   Sausainių, pagal skonį

•  •   Vaisių, pagal skonį

•   Uogų, pagal skonį

kubeliais, sausainius sulaužyti. Kremui suplakti sutirštintą kondensuotą pieną su grietine ir 
1,5 stiklinėje vandens ištirpinta želatina. Dėti paeiliui į taures sluoksnius: kremą; vaisius, 
uogas bei sausainius; želė gabaliukus.

Taip kartoti sluoksnius, kol bus sunaudoti visi ingredientai.

Paskutinis sluoksnis turi būti kremas, apibarstytas sausainių trupinukais.

Šaldyti desertą šaldytuve apie 10-12 valandų.

AAutorius: Andžėlika Suchockienė

Padaryti dviejų spalvų želė atskiruose induose, atšaldyti ir 
atšaldytą supjaustyti gabalais. Įvairiaspalvius vaisius
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Ryžių desertas su persikaisIngredientai:

•   1 a.š. citrinos sulčių

•   1 stiklinė pieno

•   1 v.š. cukraus

•   1 stiklinė vandens

•   1 stiklinė ryžių

•   2 kiaušinių tryniai

•   4 •   4 v.š. cukraus pudros

•   300g konservuotų 
    persikų Nuplaukite ryžius. Trynius ištrinkite su cukrumi, sumaišykite 

su pienu, įpilkite stiklinę vandens, suberkite ryžius ir išvirkite 
tirštą košę, nuolat maišykite. Gautą košę sukrėskite į šaltu 

vandeniu išskalautą formą, paslėkite ir 1-1,5 val. palaikykite šaldytuve. Persikus nuvarvinkite, 
pusę - sutrinkite trintuvu su 2 šaukštais cukraus pudros bei citrinų sulčių. Likusius persikus 
išdėliokite ant ryžių, desertą apipilkite sutrintų persikų mase. Apibarstykite cukraus pudra.

Autorius: Zita Bačinskienė

Kremas su obuoliais ir apelsinaisIngredientai:

•   2 obuoliai

•   1 v.š. tarkuotos apelsinų 
    žievės

•   15 – 30ml apelsinų sulčių

•   1 v.š. cukraus pudros

•   1 v.š. cukraus arba 
    gliuk    gliukozės

•   150 ml pieno mišinio

Obuolius nulupame, padaliname į 4 dalis ir išimame šerdis. 
Jį supjaustome į 4 dalis ir sudedame į prikaistuvį taip pat 
suberiame apelsino žievę ir supilame sultis. Uždengiame 
prikaistuvį ir ant lėtos ugnies viriname kol obuoliai 
suminkštės. Cukraus pudrą ir cukrų suplakame su mišinuku 
ir užviriname. Užvirusį pieną supilame į obuolių masę ir 
sutsutriname su trintuvu. Gautą kremą dar truputi pašildome. 
truputį atvėsiname ir duodame ragauti vaikeliui. Tokį 
kremą galima laikyti šaldytuve 24 valandas, mes jį mėgome 
valgyti arba pusryčiam arba vakarienei. Beje, šį kremą 
galima užšaldyti.

Autorius: Ilona Samsonaitė
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Vaisių - varškės suflėIngredientai:

•   30 g sviesto

•   50 g cukraus

•   2 kiaušiniai

•   250 g riebios varškės

•   0,25 citrinos sulčių

•   1 v.š. krakmolo

•   1 indelis •   1 indelis HiPP tyrelės 
    „Kriaušės su obuoliais“

•   2 a.š. cukraus

•   2 v.š. kokoso drožlių

Išplakti kiaušinius, cukrų, ištirpinti sviestą. Sumaišyti su 
varške, citrinos sultimis ir krakmolu. Gautą masę supilti į 
riebalais išteptą ir miltais pabarstytą skardą. Prieš pilant 
tešlą pabarstyti cukrumi su kokoso drožlėmis. Varškės masę 
išlyginti ir tolygiai užpilti kriaušių su obuoliais tyrelę. Ant 
viršaus užberti cukrų su kokoso drožlėmis. Kepti  200 
laipsnių laipsnių temperatūroje 35-40min,  kol lengvai pagels.

Autorius: Laura Baltuškonytė

Šokolado taurelės su įdaruIngredientai:

•   300 g šokolado 
    be priedų

•   250 g varškės

•   500 g konservuotų 
    abrikosų

•   pripučiamų vandens 
    balionų    balionų

Ištirpdyti šokoladą ir leisti gerai 
atvėsti. Pripūsti balionus (švariai nuplautus, nusausintus) ir iki pusės pamirkyti šokolade, tada 
į lėkštutę įpilti šlakelį šokolado ir padėti balioną ant jo, leidžiant sustingti.
Tuo metu ruošiamas įdaras: abrikosai sutrinami iki tyrelės (paliekama kelios puselės, kiek bus 
balionų, kad juos įdėtumėte į vidų) ir į šią masę sudedama sutrinta varškytė. Šokoladui 
sustingus, susprogdiname ir atsargiai išimame balioną. Į gautų formų vidų dedame įdarą. Dėl 
ggrožio įdedame po vieną abrikoso skiltelę. 

Autorius: Ilona Samsonaitė
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Naminiai sūreliaiIngredientai:

•   250 g juodojo šokolado 
    (ne mažiau 
    50% kakavos)

•   200 g liesos varškės

•   50 g sviesto

•   50 g cukraus pudros

•   1 a.•   1 a.š. vanilinio cukraus

•   6 – 8 džiovinti abrikosai 
    (galima riešutų, razinų)

Šokoladą ištirpdyti vandens vonelėje (mažesnį puodą su 
šokoladu įdėti į didesnį puodą su vandeniu). Imam silikoninę 

keksiukų formą, ištepam dugną ir šonus šokoladu, dedam i šaldytuvą 5 min, kartojam 
procedūrą dar sykį. Tuo metu kai šokoladas šąla, imam varškę, įtarkuojam sviestą, dedam 
cukrų, vaisių, viską gerai sumaišom, kad neliktų gumuliukų. Traukiam formą su sušalusiu 
šokoladu, dedam varškę, ir uždarom šokoladu. Dedam į šaldytuvą ir po poros valandų 
ragaujam naminius sūrelius.

Autorius: Rima Sadlauskienė
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Linksmieji
Jau vien šių patiekalų pavadinimai priverčia nusišypsoti, o kokios padėkos sulauksite pagaminę 
šiuos patiekalus... Išbandykite. Patinka ne tik mažiems.

KrabasIngredientai:

•   200g varškės

•   1 kiaušinio

•   0,75 stiklinės miltų

•   šiek tiek druskos

•   3 dešrelių

•   1 pomidoro

•   •   grietinės, pagal skonį

•   alyvuogių aliejaus

kiek turite dešrelių ir tešla tiesiog apgaubti dešreles, o jų galiukus įpjauti, kad gautųsi keturios 
kojytės iš kiekvienos pusės. Keptuvę įkaitinti ir apkepti krabus iš trijų pusių (nors galima ir iš 
dviejų) ant pakankamai nedidelės ugnies. Patiekti su pomidorais, grietine.

Vaikams labai patinka!

Autorius: Lili Margevičienė

Iš varškės, miltų, kiaušinio, druskos reikia užminkyti tešlą, 
kad neliptų prie pirštų. Tuomet padalinti tešlą į tiek dalių, 
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ParšiukasIngredientai:

•   1kg kiaulienos

•   3 kiaušinių

•   150ml grietinėlės

•   druskos, pipirų

•   bulvių

•   žirnelių

Bulves nulupti ir išvirti. Padaryti 
košę kartu su kiaušiniais bei grietinėle. Mėsą išvirti, sumalti. Ant skardos iškloti foliją. Ant jos 
krėsti pusę bulvių košės, tada mėsą ir likusią košę. Suformuoti paršiuką. Vieną kiaušinį išplakti 
ir aptepti paršiuką. Iš žirnelių darome akytes. Kepti 200 laipsnių temperatūroje apie 
40 minučių.

Autorius: Kristina Neverovič

Linksmieji aštuonkojaiIngredientai:

•   3 pieniškų dešrelių

•   šiek tiek spageti 
    makaronų

•   pomidorų padažo

Dešreles supjaustyti į keturias 
dalis, spageti makaronus 
perlaužti pusiau ir susmaigstyti 
į dešreles. Įdėti į verdantį 
vandenį ir virti apie 10 minučių, kol makaronai išvirs. Išėmus iš puodo, pomidorų padažu 
aštuonkojams nupiešti akytes, burnytę. Vaikams šis žaismingas patiekalas tikrai labai patiks. 

AAutorius: Aušra Blaževičienė
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Krokodilas, prarijęs piktą žuvįIngredientai tešlai:

•   0,5 kg miltų

•   40 g mielių

•   1 stiklinė pieno

•   1 kiaušinis

•   1 šaukštas cukraus

•   1 a.š. druskos

•   3 – 4 šaukštai aliejaus•   3 – 4 šaukštai aliejaus

Tačiau jeigu norite greitai, 
tiks ir šaldyta mielinė 
„Mantingos“ tešla.

Ingredientai įdarui:

•   700 – 800 g bet kokios 
    žuvies filė

•   petražolių

•   1 morka

•   1 svogūnas

•   druskos, pipirų pagal 
    skonį    skonį

•   šaukšto sviesto

Kadangi mano vaikai nemėgsta keptos žuvies, tai aš kepu 
krokodilą, kuris prarijo piktą žuvį.

Į šiltą pienuką sudedame mieles, ištirpiname, dedame cukrų, 
druską, kiaušinį, aliejų. Suplakame. Dedame miltus, 
išmaišome ir paliekame kilti.

Įdarui galime apkepinti pjaustytą svogūną su tarkuota 
momorkyte svieste, suberti petražoles, pagardinti druska, 
pipirais. Ant iškočiotos tešlos sudėliojame žuvies filė, 
uždedame ant jos įdaro, suformuojame "krokodilą" ir 
šauname į 170-180 laipsnių orkaitę 30 minučių. Baigiant 
kepti, aptepti kiaušinio baltymu.

Autorius: Ramunė Kliaugienė
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Vaikiškas sumuštinis „Gražuoliukas“Ingredientai tešlai:

•   1 duoniuko arba ryžių 
    paplotėlio

•   varškės

•   vanilinio cukraus

•   įvairių vaisių bei uogų

Imame duoniuką ar ryžių 
paplotėlį. Jį aptepame varške, 
varškę paskaniname vaniliniu 
cukrumi. Tada dedame įvairius vaisius ir uogas: kivius, mandarinus, braškes, mėlynes ir iš jų 
sudedame gražų veidelį. Tai labai gražus bei skanus sumuštinis, kuris patiks kiekvienam 
vaikui ir ne tik... 

AAutorius: Rasa Kamandulienė

Sumuštiniai ,,Boružėlės''Ingredientai tešlai:

•   batono riekelių

•   varškės

•   prieskoninių žolelių

•   salotų lapelių

•   pomidorų

•   juodųjų alyvuogių

Kadangi mažylis labai nenoriai 
valgo, tai sumąsčiau pagaminti sumuštinius ,,Boružėles'', tokie sumuštiniai ne tik labai gražiai 
atrodo, bet ir labai skanūs. Batono riekeles užtepti varškyte kuri sutrinama su prieskoninėmis 
žolelėmis. Uždėti ant viršaus salotu lapelį. Pomidoriukus perpjauti per pusę ir sudėti ant 
salotos, po to tik lieka papuošti pomidoriukus išpjaustytomis juodomis alyvuogėmis.

Autorius: Kristina Jacunskienė
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Linksmoji kiaušinienėIngredientai tešlai:

•   2 riekučių daktariškos 
    dešros

•   2 kiaušinių

•   griežinėlio agurko

•   kelių svogūno laiškų

•   pomidorų padažo

•   svies•   sviesto kepimui

Ištirpintame svieste pakepame dešrytę ir iškepame kiaušinius. Dedam į lėkštę, puošiam 
kaip veidelį. 

P.S. net didžiausias nevalgiukas norės valgyt!

Autorius: Violeta Žurauskienė

Lavašas su krabų mėsaIngredientai tešlai:

•   1 lavašo

•   krabų mėsos

•   salotų lapai

•   agurko

•   naminio majonezo

Supjaustyti krabų mėsą, 
agurką. Sumaišyti su majonezu. 
Ant lavašo dėti salotos lapą, krabų mėsą sumaišytą su agurkais. Suvynioti lavašą, apvynioti 
plėvele. Palaikyti kelias valandas.

Autorius: Rasa Galubickienė



63 2012 m. © Visos teisės saugomos. www.topshop.lt

Gėrimai

Uogų kokteilisIngredientai:

•   50 g braškių

•   50 g raudonųjų 
    serbentų

•   100 g mėlynių

•   100 ml mineralinio 
    vandens

•   1 – 2 šaukš•   1 – 2 šaukšteliai klevų 
    sirupo

Uogas nuplauname ir nuvarviname. Sudedame uogas į 
maisto trintuvą ir plakame , kol masė tampa vientisa. 
Pertriname per sietelį. Uogų putėsius sudedame į atšaldytą 
taurę, įpilame atšaldyto mineralinio vandens. Pagardiname 
klevų sirupu. Išmaišome ir iškart tiekiame.

Autorius: Olga Tomoševič

Vaisių kisieliusIngredientai:

•   braškių

•   vyšnių be kauliukų

•   rabarbarų

•   juodųjų serbentų

•   krakmolo

Vaisius sudėti į verdanti vandenį ir pavirti apie 30 minučių. 
Nukošti, palikti tik skystimą. Įdėti cukraus pagal skonį, 
priklausomai nuo kompoto kiekio krakmolo ir vėl viską 
pakaitinti kol sutirštės.

Autorius: Renata Čiplienė


