
Vegetariški, veganiški ir
žaliavalgiški receptai

Skanu. Naudinga. Humaniška.
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Šioje elektroninėje knygoje jūs rasite skanius ir naudingus
vegetariškus, veganiškus ir žaliavalgiškus receptus.

Parekomenduosime kokius sveikus ir pilnaverčius mitybos patiekalus
galima pagaminti jūsų artimiesiems ir giminaičiams.

Kartu išmoksime pagaminti naminę duoną, įvairias sriubas,
kasdienius pagrindinius patiekalus, užkandžius, padažus, pyragus,

desertus ir kitus papildomus receptus, kurie bus naudingi jums ir jūsų
artimiesiems.

Kiekvieno recepto pabaigoje rasite nuorodą į originalų tekstą,
kuriame dažnai būna pateiktos patiekalo gaminimo nuotraukos

ir vaizdo įrašai.

Dėkojame visiems prisidedantiems prie Vege.one projekto, kuriame
bendraminčiai dalinasi sveikais ir sąmoningais mitybos receptais.

Receptus vertė: Rimantas Genys, Rasa Vilkauskaitė ir Rūta Mielytė.
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Duonos raugas

Autorė: Aliona Klišina

Gaminimo trukmė: 168 valandos

Ingredientai

• Ruginiai miltai 7 šaukštai
• Vanduo 7 šaukštai

Daugelis mano, kad raugas turi gydomųjų savybių, o jos pagrindu iškepta duona yra būdas išsaugoti
šią naudingą kultūrą.

Kokie yra raugo privalumai? Gaminant raugą vyksta fermentacijos procesas – grybai ir bakterijos 
rūgsta, virškindami sau produktą. Todėl raugas – tai jau suvirškintas produktas. Fermentacijos 
procese fitininės rūgšties ir kitų antinutrientų kiekis, įskaitant gliuteną, sumažėja. Taip pat raugo 
metu išsiskiria organizmui naudingi grupės B vitaminai.

Raugo paruošimo procesas yra gana paprastas, per dieną reikia tam skirti 2 minutes.

Receptas

1. Mums reikės ruginių miltų ir vandens. Kas dieną į stiklainį įdedame po šaukštą vandens ir 
šaukštą miltų, išmaišome ir dedame į tamsią spintelę. Vanduo gali būti naudojamas tas, kuris jums 
atrodo tinkamas. Aš naudoju filtruotą. Kiekvieną dieną savaitės bėgyje mes atliekame vieną ir tą 
pačią procedūrą. Trečią dieną raugas gali įgauti nemalonų kvapą – tai normalu. Atėjus septintai 
dienai, tai praeis.

2. Jeigu staiga ant stiklainio sienelės atsirado pelėsis, vadinasi kažkas įvyko ne taip. Tokiu atveju 
išmetame į šiukšliadėžę ir bandome iš naujo. Po savaitės raugas paruoštas ir jį galima dėti į tešlą.

3. Jeigu dažnai kepate duoną (kas dieną ar kas antrą dieną), tada raugas laikomas toje pačioje 
spintelėje. Šiuo atveju jį kiekvieną dieną reikia „primaitinti“. Metodas nesikeičia – mes pridedame 
šaukštą vandens ir šaukštą ruginių miltų. Jeigu gaminate retai arba, pavyzdžiui, išvažiuojate į 
atostogas, tai procesas toks: statome mūsų indą į šaldytuvą ir dieną prieš gaminimą, įdedame į 
spintelę, laukiame keletą valandų, kol ji atšils, „pamaitiname“, po dienos jau galima ją pridėti į 
tešlą.

Malonaus apetito! Būkite sveiki!

Nuoroda su gaminimo vaizdo įrašu:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/veganskaya-vypechka/rzhanaya-zakvaska/
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Duona iš žaliųjų grikių be mielių

Autorė: Julija Pylnenkaja

Gaminimo trukmė: 1 valanda 30 minučių

Ingredientai

• Žalieji grikiai 250 g
• Vanduo 125 ml
• Soda 1/2 arbatinio šaukštelio
• Obuolių actas 1 arbatinis šaukštelis
• Druska pagal skonį
• Prieskoniai pagal skonį
• Sėklos pagal skonį
• Augalinis aliejus pagal skonį

Duona yra visa ko pagrindas! Tačiau dabartiniu metu skanios ir sveikos duonos dar reikia paieškoti.
Todėl geriausia, jeigu ji bus pagaminta namuose. Siūlome jums paprastą, greitą, skanų duonos 
receptą iš sveikų žaliųjų grikių be mielių.

Receptas

1. Grikius nuplaukite, užpilkite švariu vandeniu ir palikite per naktį. Ryte uždėti ant sietelio ir 
lengvai praplauti (neišplaunant visų gleivių).

2. Į nuplautus grikius pridėti 125 ml švaraus vandens, druskos, prieskonių (pagal skonį. Tokiam 
kiekiui užtenka 1 šaukštelio rožinės Himalajų druskos). Galima apie 1 arbatinį šaukštelį ciberžolės 
ir apie 1 arbatinį šaukštelį paprikos, čili pipirų, kalendrų, imbiero, pomidorų granulių mišinio.

3. Susmulkinkite blenderiu. Nebūtina pasiekti glotnumą, grikius palikite smulkiai grūdeliais.

4. Įdėkite actu nugesintą sodą ir įvairias sėklas, galite naudoti bet kurias, įskaitant ir riešutus. 
Pavyzdžiui, 1 arbatinis šaukštas juodojo sezamo, 1 arbatinis šaukštas chia sėklų, 1 arbatinis šaukštas
saulėgrąžų, 1 arbatinis šaukštas lengvai sutrintų moliūgų sėklų. Viską išmaišykite šaukštu, 
uždenkite ir leiskite tešlai pastovėti 20-30 minučių. Per tą laiką įkaitinkite orkaitę iki 180 laipsnių.

5. Duonos formą ištepkite augaliniu aliejumi naudojau kokosų aliejų), pabarstykite sėklomis 
(pavyzdžiui, šviesiu sezamu). Tai daroma tam, kad iškepus duoną būtų galima lengvai išimti iš 
formos. Šį žingsnį galima praleisti. Tuomet iškepus duonai leiskite atvėsti tiesiai formoje, tuomet 
bus lengviau ją išimti.

6. Supilkite tešlą į formą, papuoškite sėklomis. Būsimą duoną įdėkite į įkaitintą orkaitę 1 valandai. 
Po 30 minučių viršų galite uždengti kepimo popieriumi, jeigu viršus pradės per daug įdeginėti.

7. Po 1 valandos išimkite duoną iš orkaitės, leiskite atvėsti formoje.
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8. Jeigu matote, kad duoną galima lengvai išimti iš formos, išimkite ją, suvyniokite į medvilninį 
rankšluostį ir leiskite „pailsėti“.

Rekomendacijos. Šią duoną galima kepti, kaip bandeles, padalijus tešlą į formeles, tada kepimo 
laikas sutrumpėja iki 40 minučių. Naudokite kokius mėgstate prieskonius. Jeigu naudojate svogūnus
ir česnakus, juos taip pat galima dėti į tešlą.

Dėl žolelių (pavyzdžiui, krapų ar itališkų žolelių), ši duona bus labai gardi. Be to, duoną galima 
pasaldinti įdėjus razinų.

Skanaus! Om!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/veganskaya-vypechka/khleb-iz-zelyenoy-grechki/
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Skaniausia bemielė duona iš Auros su ruginiu raugu

Gamina Elena Feliust ir Anastasija Horkova

Ingredientai

Ruginis raugas

• Ruginiai miltai reikiamas kiekis
• Vanduo reikiamas kiekis

Bemielė duona

• Kvietiniai miltai (1 arba 2 klasės) 450 g
• Druska 1 arbatinis šaukštelis
• Raugas 120-150 g
• Vanduo 230-250 ml
• Prieskoniai 1/2 arbatinis šaukštelis

Duona yra visa ko galva. Nebūna pietų be duonos – daugelis žino šį ir kitus posakius apie duoną. 
Mes girdėjome juos vaikystėje ir dabar, turbūt, sakome savo vaikams. Žinoma, praktiškai nei vienas
valgymas neapsieina be duonos. Todėl apie ją kuria dainas ir posakius. Nuo pat senovės duona 
būdavo ypatingai gerbiama.

Raugo receptas

1. Pirma diena. Į stiklainį pripilame 3 šaukštus ruginių miltų ir kambario temperatūros vandeniu 
išmaišome iki tirštos grietinės konsistencijos. Uždedame marlę. Paliekame parai šiltoje ir tamsioje 
vietoje.

2. Antra diena. Primaitinimas. Tuo pačiu paros metu pridedame 3 šaukštus ruginių miltų ir 
kambario temperatūros vandens iki tirštos grietinės konsistencijos. Taip kartojame primaitindami 
raugą 5 dienas.

3. Penktąją dieną laukiame 4-5 valandas po primaitinimo ir pastatome raugą į šaldytuvą.

4. Raugas paruoštas. Kitą dieną jau galima kepti duoną.

Bemielės duonos receptas

1. Prieš gaminant duoną ištraukiame raugą iš šaldytuvą, kad jis sušiltų. Panašiai 30-40 minučių.

2. Į maišymo dubenį įdedame miltus, pridedame druskos, prieskonių ir gerai išmaišome.

3. Atskirame inde sumaišome raugą ir vandenį. Iki pilno raugo ištirpimo.

4. Vandenį su raugu supilame į indą su miltais, sumaišytais su prieskoniais ir druska. Pradedame 
minkyti tešlą.
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5. Minkome tešlą, kol išsiminkys visi miltai. Tešla turi gautis lipnoka ir lengvai lipti prie rankų.

6. Tešlą įdedame į aliejumi išteptą kepimo formą (galima kepti tiesiog ant lakšto, suformuojant 
„bandutę“). Uždedame rankšluosčiu, kad tešla nesukietėtų ir duodame susistovėti 5-8 valandas.

7. Kepame 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje 1 valandos bėgyje.

8. Paruoštą duoną ištraukiame iš orkaitės. Ištraukiame iš formos arba nuimame nuo lakšto. 
Suvyniojame į rankšluostį ir duodame atvėsti ne mažiau, nei 1 valandai.

Šviežiai iškeptą duoną rekomenduojama valgyti ne anksčiau, kaip praėjus 4 valandoms po kepimo.

Skanaus!

Nuoroda su gaminimo vaizdo įrašu:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/veganskaya-vypechka/rzhanaya-zakvaska-dlya-khleba-
pechyem-samyy-vkusnyy-bezdrozhzhevoy-khleb-iz-aury/     
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Duona be mielių orkaitėje

Autorė: Aliona Klišina

Gaminimo trukmė: 1 valanda 20 minučių

Ingredientai

• Ruginiai miltai 300 g
• Viso grūdo kvietiniai miltai 300 g
• Vanduo 350 ml
• Salyklo 4 arbatiniai šaukštai
• Raugas 5 arbatiniai šaukštai
• Kmynų 1 arbatinis šaukštas
• Kalendros 1 arbatinis šaukštas
• Druska pagal skonį
• Medus 1 šaukštas
• Augalinis aliejus 1 šaukštas

Ar yra kas malonesnio už naminės duonos kvapą? Nuo neatmenamų laikų duona buvo pagrindinis 
produktas ant slavų stalo! Istorikai teigia, kad iki XII amžiaus buvo kepama tik kvietinė duona, tik 
tada atsirado ruginė duona – „juoda“, kaip tai buvo vadinama. Rugiai buvo gerokai pigesni už 
kviečius.

Duona gaminama iš grūdų, šiame produkte yra daug naudingų medžiagų, kaip vitaminai E, A, PP, 
F, H, grupės B vitaminai, mineralai (kalis, natris, jodas ir selenas, varis, chloras, cinkas, fosforas ir 
kiti).

Receptas

1. Sumaišyti ruginius ir viso grūdo kvietinius miltus.

2. Įdėkite cukranendrių cukraus, druskos, kalendros, kmynų, moliūgų sėklų, saulėgrąžų.

3. Pridėti salyklą ir gerai išmaišyti.

4. Pridėti į mišinį šiltą vandenį ir sumaišyti.

5. Pridėti raugą ir 2 šaukštus augalinio aliejaus. Suminkykite tešlą. 

6. Paruoštą tešlą išimkite į ir padėkite į šiltą vietą 8 valandoms.

7. Praėjus laikus įdedame tešlą į formą. Statome kepti į orkaitę, kuri įkaitinta iki 180 laipsnių. 
Kepame 40 minučių. Skanaus!

Nuoroda su gaminimo vaizdo įrašu:
https://vege.one/recipes/vegetarianskie-retsepty/vegetarianskaja-vypechka/bezdrozhzhevoy-khleb-
gotovim-doma/
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Pati skaniausia vegetariška sriuba-piure

Autorė: Natalija Šaulskaja

Gaminimo trukmė: 30 minučių

Ingredientai (5 porcijos)

• Vidutinės bulvės 10 vnt
• Pienas 1 l
• Svogūnai 1 vnt
• Morkos 1 vnt
• Sviestas 70-100 g
• Žalumynai pagal skonį
• Druska pagal skonį
• Juodieji pipirai pagal skonį

Nei kiek nepadidinu, man tai tikrai yra pati skaniausia vaikystės sriuba-piure. Prisimenu ją iš 
darželio, būtent ten pietums virė tokią aromatingą, malonią akiai ir labai skanią sriubą.

Šią sriubą yra itin lengva pagaminti, jai naudojami paprasti produktai – pienas ir bulvės. Tačiau aš 
šiek tiek pakeičiau receptą ir siūlau jums pabandyti.

Receptas

1. Bulves nuplaukite, nulupkite ir virkite, kol suminkštės.

2. Kol verda bulvės, užvirkime pieną.

3. Kol pirmi du žingsniai savarankiškai gaminasi, nulupkime morkas ir svogūnus, svogūną 
susmulkiname, morkas sutarkuojame smulkia tarka ir viską kartu pakepinkite lydytame svieste. 
Negailėkite sviesto, nuo jo mūsų sriuba bus tik geresnė. Jeigu nėra ghi sviesto, naudojamas geros 
kokybės sviestas. 3-5 minutes apkepinkite daržoves ir pasemkite pusę samčio vandens iš puodo, kur
verda bulvės, išpilkite į keptuvę, sumažinkite iki mažos ugnies. Tegul daržovės šiek tiek troškinasi, 
kol taps paruoštos – 7 minutes, kol išvirs bulvės.

4. Bulves sutrinkite jums įprastu būdu, įpildami karšto virinto pieno. Dabar mes dedame kepinius į 
bulvinį piure ir palaipsniui, maišydami, įpilame visą pasilikusį pieną. Keletas paskutinių štrichų: 
smulkiai supjaustyti žalumynai ir naminiai džiūvėsėliai.

Dar vienas puikus patarimas – jeigu norite skaniau, pridėkite „rožinio“. Pakepinkite kartu su 
daržovėmis gabalėliais supjaustytą vegetarišką dešrą.

Malonaus apetito! Tikiuosi, kad šis patiekalas jus maloniai nustebins ir pradžiugins!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/vegetarianskie-retsepty/supy/samyi-vkusnyi-sup-pyure/ 
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Sriuba su pupelėmis

Autorė: Valerija Firsova

Gaminimo laikas: 30 minučių

Ingredientai (2 porcijos)

• Raudonosios pupelės 3 šaukštai
• Bulvės 2 vnt
• Morkos 1 vnt
• Svogūnai 1 vnt
• Špinatų pagal skonį
• Saulėgrąžų aliejus pagal skonį
• Druska pagal skonį
• Juodieji pipirai pagal skonį

Pupelių sriuba gaunasi labai skani. Ypač pupelės svarbios žmonėms, kurie maitinasi augaliniu 
racionu. Todėl stengiuosi sugalvoti kuo daugiau patiekalų su ankštinėmis daržovėmis.

Šią sriubą pagaminti labai lengva. Rekomenduoju!

Receptas

1. Nulupkite ir supjaustykite bulves. Pradedame virti.

2. Pupeles iš anksto užmerkiame kelioms valandoms, verdame kol išvirs arba naudojame 
konservuotas.

3. Morkas nulupame, sutarkuojame, svogūną susmulkiname. Apkepame svogūnus ir morkas. Kai 
bulvės išvirs, į puodą sudedame svogūnus, morkas, pupeles ir špinatus. Verdame dar keletą 
minučių. Druską ir pipirą pridedame pagal skonį. Sriuba paruošta!

Skanaus!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/vegetarianskie-retsepty/supy/sup-s-fasolyu/
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Sriuba su pupuolėmis
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Sriuba su pupuolėmis

Autorė: Natalija Šaulskaja

Gaminimo trukmė: 1 valanda

Ingredientai

• Pupuolės (Mung pupelės) 200 g
• Vanduo 1 l
• Morkos 1 vnt
• Bulvės 2 vnt
• Paprika 1/2 vnt
• Pomidoras 1 vnt
• Lydytas sviestas 2 šaukštai
• Lauro lapas 2 vnt
• Tarkuoto imbiero 1 arbatinis šaukštelis
• Maltos kalendros 1/2 arbatinio šaukštelio
• Ciberžolė 1/2 arbatinio šaukštelio
• Paprika 1/2 arbatinio šaukštelio
• Malti juodieji pipirai 1/2 arbatinio šaukštelio
• Asafetida 1/2 arbatinio šaukštelio
• Druska 1/2 arbatinio šaukštelio
• Petražolės kelios šakelės

Pupuolės – tai pupelių rūšis, mažos šparaginės pupelės, turinčios daug baltymų ir originalų skonį, 
ypač populiarios Centrinėje Azijoje ir Indijoje. Patiekalai iš šių pupelių priskiriami prie ajurvedinės 
kulinarijos.

Receptas

1. Pupuoles (Mung pupeles) užmerkiame vandenyje, galima pusę valandos iki gaminimo. Pupuoles 
dedame virti į puodą, įdedame lauro lapą ir keletą kvapiųjų pipirų žirnelių, verdame 40 minučių ant 
silpnos ugnies. Kol pupuolės stovi ant viryklės, pasirūpinkime daržovėmis. Morkas triname per 
didelę tarką, pomidorus išvalome nuo odelės (tam keletui sekundžių nuleidžiame juos į verdantį 
vandenį ir perpjauname kelis kartus) ir susmulkiname, stambiai supjaustome bulves ir bulgariškus 
pipirus (paprikas).

2. Prie išvirusių pupuolių suberiame bulves, o keptuvėje ištirpintame svieste, pakepkite morkas, 
imbierą ir pipirus, apkepame morkas, imbierą ir pipirą, taip pat pakaitiname prieskonius ir pridėję 
susmulkintą pomidorą, troškiname uždengę dangčiu keletą minučių. Keptuvės turinį sudedame į 
puodą su pupuolėmis ir išvirusiomis bulvėmis, pasūdome pagal skonį, pridedame mėgstamus 
žalumynus ir išjungiame viryklę. Leiskime sriubai susistovėti 10 minučių, tegul prieskoniai 
paskirsto aromatą po visą puodą. Beje, žalumynus galite pridėti ir į puodą.

Nuoroda:
https://vege.one/recipes/vegetarianskie-retsepty/supy/vegetarianskiy-sup-s-mashem-tamatar-mung-
dal-ili-bobovaya-pokhlyebka/
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Veganiška kreminė sriuba
su ryžiais ir grybais
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Veganiška kreminė sriuba su ryžiais ir grybais

Autorė: Valerija Firsova

Gaminimo trukmė: 20 minučių

Ingredientai (2 porcijos)

• Rudieji ryžiai 1-2 šaukštai
• Bulvės 1-2 vnt
• Morkos 1 vnt
• Pievagrybiai 8-10 vnt
• Avižų pienas pagal skonį
• Druska pagal skonį
• Juodieji pipirai pagal skonį

Lengva, greita ir labai skani veganiška sriuba su ryžiais ir grybais. Patiks visai šeimai!

Receptas

1. Nuplaukite ryžius ir pradėkite juos virti.

2. Nuplaukite bulves ir morkas. Bulves supjaustyti, o morkas sutarkuokite. Į puodą sudėkite bulves 
ir morkas.

3. Grybus nuplaukite ir supjaustykite. Įdėkite į puodą. Mėgstu dėti grybus likus 5 minutėms iki 
išvirimo, taip jie išsaugo savo skonį. Tuomet įpilkite avižų pieno. Druska ir pipirai – pagal skonį. 
Sriuba paruošta! Papuoškite žolelėmis ir patiekite.

Skanaus!

Nuoroda:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/veganskie-supy/veganskiy-slivochnyy-sup-s-risom-i-
gribami/     
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Žaliavalgiška sriuba okroška
vitaminų užtaisas imunitetui
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Žaliavalgiška sriuba okroška – vitaminų užtaisas imunitetui

Gamina Aleksejus Lipiakovskis

Ingredientai (2 porcijos)

• Saulėgrąžų sėklos 120 g
• Citrinų sultys pagal skonį
• Vanduo 450 ml
• Ridikėliai 4 vnt
• Agurkas 1 vnt
• Druska 1/2 arbatinio šaukštelio
• Juodieji pipirai pagal skonį
• Svogūno laiškai pagal skonį
• Krapai pagal skonį

Bičiuliai, šiandieną mes paruošėme jums pavasarinį vitaminų receptą – tai skaniausia žaliavalgiška 
sriuba.

Šis patiekalas – tikra vitaminų bomba, jame yra pilna augalinių riebalų, aminorūgščių, riebaluose 
tirpių vitaminų, mikroelementų ir skaidulų. Dėl tokios puikios sudėties, jūsų organizmas gaus 
galingą energijos užtaisą ir naudą imunitetui! Žaliavalgiška sriuba pietums patiks ne tik veganams ir
žaliojo maisto mėgėjams, bet visiems – skanaus ir sveiko maisto mylėtojams.

Mūsų sriubos pagrindas – kefyras, kuris pagamintas iš saulėgrąžų sėklų. Šiuose mažuose 
branduoliuose yra augalinių riebalų, aminorūgščių ir riebaluose tirpių vitaminų, turi didelį kiekį 
Omega 6 ir Omega 9, grupės B vitaminus, kas daro juos nepakeičiamus vegetarams ir 
žaliavalgiams.

Receptas

1. Gerai praplautas saulėgrąžas sutriname į vieną masę blenderyje su nedideliu vandens kiekiu. 
Palaipsniui pridedame likusį vandenį, citrinų sultis, druską, pipirą. Dar šiek tiek ir mūsų „kefyras“ 
paruoštas.

2. Ridikėlius ir agurką supjaustykite mažais kubeliais. Kuo mažesniais, tuo skaniau bus. Suberiame 
smulkiai pjaustytus krapus ir žalią svogūną. Papuošimui palikime šiek tiek žalumynų ir ridikėlių. 
Tai pat galima pridėti šviežių žaliųjų žirnelių.

3. Supilame „kefyru“ supjaustytas salotas ir viską išmaišome. Pagal norus galima suteikti grožio su 
ridikėlių ir žalumynų šakelėmis.

Paruošimas be terminio apdorojimo leidžia išsaugoti visas naudingas produktų savybes, kurias 
puikiai įsisavina žmogaus organizmas. Žaliavalgiška sriuba yra ne tik skani ir kvapni pavasarį, 
tačiau ir labai soti. Ji padės numalšinti alkį, kuris kyla pereinant prie gyvo augalinio maisto.

Nuoroda su gaminimo vaizdo įrašu:
https://vege.one/recipes/syroedcheskie-retsepty/supy-siroedcheskie/syroedcheskaya-okroshka/ 
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PAGRINDINIAI PATIEKALAI  
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Bulviniai blynai be kiaušinių
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Bulviniai blynai be kiaušinių

Autorė: Valerija Firsova

Gaminimo trukmė: 30 minučių

Ingredientai (3 porcijos)

• Bulvės 4-5 vnt
• Avinžirnių miltai 6-8 šaukštai
• Svogūnas 1 vnt
• Svogūno laiškai pagal skonį
• Česnakai pagal skonį
• Druska pagal skonį
• Juodieji pipirai pagal skonį
• Saulėgrąžų aliejus pagal skonį

Bulviniai blynai gaunasi labai skanus, švelnesnio skonio. Galima patiekti tiek karštus, tiek šaltus. 
Su veganišku majonezu ar kitu padažu.

Receptas

1. Nuplauname ir nuskutame bulves, supjaustome gabalėliais. Įdedame bulves į blenderio indą. Jas 
galima supjaustyti smulkiau, kad blenderis susitvarkytų.

2. Nuplauti ir supjaustyti svogūną, supjaustyti svogūnų laiškus ir kitus žalumynus. Įdedame 
svogūną į blenderio indą, jį galima supjaustyti į keturias dalis. Druska ir pipirai pagal skonį, keletas 
česnako skiltelių.

3. Vandens kiekį reguliuojame savarankiškai, turi gautis vidutinio tirštumo masė. Pas mane 4 
bulvėms ir vienam svogūnui buvo panaudota 200 g vandens. Įpilame gautą masę iš blenderio į 
salotinę. Toliau palaipsniui įdedame avinžirnių miltus. Svarbu, kad tešla būtų vidutinio tirštumo.

4. Į tešlą sudėkite svogūnų laiškus, išmaišykite ir galima kepti blynus. Kepkite keptuvėje su 
trupučiu aliejaus. Apkepame iš abiejų pusių iki auksinės rudos spalvos. Paruošta!

Skanaus!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/veganskaya-vypechka/kartofelnye-oladi/
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Daržovių troškinys su lęšiais
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Daržovių troškinys su lęšiais

Autorė: Sofija Litvinova

Gaminimo trukmė: 1 valanda

Ingredientai (8 porcijos)

• Bulvės 4 vnt
• Morkos 1 vnt
• Svogūnai 1 vnt
• Česnakai 2 skiltelės
• Šaldytos šparaginės pupelės 1 stiklinė
• Ghi sviestas 1 šaukštas
• Tarkuotų pomidorų 300 g 
• Žali lęšiai 1,5 stiklinės
• Perlinės kruopos 1 stiklinė
• Lauro lapai 2 vnt
• Vanduo pagal skonį
• Druska pagal skonį
• Žalumynai pagal skonį
• Prieskoniai pagal skonį

Gaminkime šiandien kartu skanų, sotų ir sveiką patiekalą, kuris puikiai tiks ir pietums, ir vakarienei.
Šiame recepte naudojau žalius lęšius, nes mėgstu, kai lęšiai ne verdami, o „al dente“ (patikslinimas: 
išvirti taip, kad liktų kieti). Galima naudoti ir raudonuosius lęšius, tačiau nepamirškite, kad jų 
gaminimo laikas trumpesnis, jie greitai išverda ir virsta tyrele.

Šparagines pupeles galima pakeisti žaliais žirneliais, brokoliais, moliūgais ir pan., 
eksperimentuokite, tačiau atsižvelkite į daržovių kepimo laiką. Perlinės kruopos padarys patiekalą 
dar sotesniu, tačiau galite apsieiti ir be jų.

Tarkuotus pomidorus taip pat galima pakeisti šviežiais, tačiau prieš gaminant juos geriau 
blanširuoti, t.y. nuimkite žievelę smulkiais pjūviais ir keletą minučių palaikykite užplikę verdančiu 
vandeniu.

Kalbant apie prieskonius, naudojau savo mėgstamą japonišką prieskonį, kuris suteikia patiekalui 
ryškų skonį ir sutirština troškinį dėl jame esančių miltų. Galite naudoti bet kokius mėgstamus 
prieskonius: kario mišinį, pupelių masala ar net druską ir pipirus.

Receptas

1. Lęšius ir perlines kruopas pamirkykite per naktį. Ryte nusausinkite vandenį ir gerai išskalaukite.

2. Morkas ir bulves supjaustykite stambiais kubeliais, svogūną ir česnaką smulkiai supjaustykite.

3. Atšildytas pupeles supjaustykite į 2–3 lygias dalis.
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4. Puode storu dugnu įkaitinkite 1 valgomąjį šaukštą ghi. Suberkite prieskonius, jei naudojate 
sausus prieskonius, leiskite jiems įkaisti ir išlaisvinti skonį. Sudėkite svogūną ir česnaką, 
pakepinkite iki skaidrumo. Suberkite morkas ir kepkite ant silpnos ugnies apie 10 min.

5. Suberkite perlines kruopas, keletą minučių pamirkytas ghi svieste. Tada suberkite trintus 
pomidorus, lauro lapą ir troškinkite apie 10 min.

6. Suberkite lęšius, bulves, įpilkite vandens ir troškinkite uždengę ant silpnos ugnies 20 minučių.

7. Įberkite prieskonių, išmaišykite ir patikrinkite konsistenciją – jei manote, kad reikia įpilti 
vandens, įpilkite. O jei manote, kad priešingai yra per daug vandens, troškinį be dangčio dar šiek 
tiek patroškinkite, kad vanduo išgaruotų.

8. Po 20 minučių suberkite susmulkintas šparagines pupeles ir troškinkite dar 5–7 minutes. Ragu 
yra paruoštas. Gali būti patiekiamas apibarstytas smulkiai supjaustytais žalumynais.

Skanaus!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/vegetarianskie-retsepty/vtorye-blyuda/ovoshchnoe-ragu-s-chechevitsey/ 

32

https://vege.one/recipes/vegetarianskie-retsepty/vtorye-blyuda/ovoshchnoe-ragu-s-chechevitsey/


Grikių kotletai be mėsos
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Grikių kotletai be mėsos

Autorė: Valerija Firsova

Gaminimo trukmė: 40 minučių

Ingredientai (2-3 porcijos)

• Grikiai 1 stiklinė
• Bulvės 2-3 vnt
• Svogūnai 1-2 vnt
• Kukurūzų krakmolas 1 šaukštas
• Druska pagal skonį
• Juodieji pipirai pagal skonį
• Saulėgrąžų aliejus pagal skonį

Grikių kotletai gavosi neįtikėtinai skanūs! Jeigu po vakarienės liko grikių košės, tai galite iš jos 
išsivirti kotletus. Tačiau aš vis tik rekomenduojų gaminti košę specialiai šiems kotletams, nes jie 
gaunasi labai skanūs.

Receptas

1. Išverdame grikius, kol suminkštės. Leidžiame jiems atvėsti.

2. Svogūną smulkiai supjaustykite, o bulves sutarkuokite ant smulkios trintuvės, išspaudžiame 
vandenį iš bulvių ir juo aptepkite grikius. Tada rankomis minkykite grikius ir bulves, kad gautumėte
vienalytę tešlą. Įdedame svogūnų, druskos ir pipirų pagal skonį.

3. Formuojame kotletus. Aš dariau tai su formos pagalba, kuri skirta garnyrams, todėl mano kotletai
gavosi tokie gražūs ir lygūs. Toliau apvoliojame juos krakmole arba miltuose ir apkepame iš dviejų 
pusių iki auksinės rudos spalvos. Paruošta! 

Skanaus!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/zakuski-veganskie/grechnevye-kotlety/
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Veganiškas plovas
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Plovas. Veganiškas receptas

Autorius: Stas Belovidov

Gaminimo trukmė: 30-40 minučių

Ingredientai

• Ilgagrūdžiai ryžiai 300 g
• Morkos 2 vnt
• Baltasis svogūnas 1 vnt
• Paprika 1 vnt
• Asafetida žiupsnelis
• Zira pagal skonį
• Ciberžolė pagal skonį
• Raugerškis pagal skonį
• Raudonosios pupelės 400 g
• Pomidorų pasta 200 g
• Pomidoras 2 vnt
• Vanduo 200
• Augalinis aliejus 1/4 stiklinės

Kas sakė, kad per pasninką reikia atsisakyti mėgstamo plovo? Šis patiekalas puikus ir veganiškame 
variante! O kažkas galvoja, kad tokia veganiška versija yra gerokai pranašesnė už klasikinę. Mes 
neteisiame ir nelyginame. Mūsų pasirinkimas – plovas su daržovėmis, kuris gaminamas labai 
lengvai. Rezultatas jus pradžiugins!

Pupelėse yra labai daug naudingų mikroelementų ir nepakeičiamų aminorūgščių. Ryžiai valo ir 
maitina mūsų mikroflorą. Likusios daržovės turi daugybę naudingų vitaminų, kurie teigiamai veikia
mūsų sveikatą.

Norint pagaminti skanų ir sotų plovą, jums nereikia ilgai ieškoti produktų. Pagrindas – ryžiai. O 
daržoves galima paimti tas, kurios yra jūsų namuose arba tas, kurios patinka būtent jums.

Sėkmingo daržovių plovo paruošimo pagrindas yra ne tik teisingas ryžių pasirinkimas, tačiau ir jo 
paruošimas, taip pat ir indas, kuriame bus verdamas plovas. Kaip minimum, reikalinga keptuvė 
storu dugnu ir storais aukštais kraštais. Idealiu variantu – katilas. Tačiau jeigu pripratote gaminti 
plovą multifunkciniame aparate arba kitaip, tai taip pat tiks.

Receptas

1. Pradedame gaminti nuo ryžių apdirbimo. Tam reikia skirti ypatingą dėmesį. Ryžius svarbu 
perrinkti ir praplauti 7-10 vandenyse. Reikia pasiekti tai, kad vanduo nuo ryžių taptų permatomas. 
Kol yra baltos nuosėdos, ryžiai dar nėra paruošti. Verta perplauti vėl ir vėl. Praplautus ryžius perdėti
į kažkokią talpą. Kol kas tegul stovi.
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2. Kitoje keptuvėje įkaitinkite aliejų ir sumažinkite ugnį iki vidutinio lygio. Iš anksto supjaustytas 
daržoves šiaudeliais (papriką, morkas, svogūną) apkepti iki auksinės spalvos, pridėti pomidorų 
pastą ir pomidorus, po to – pupeles. Galite naudoti pupeles pamirkytas per naktį ir iš anksto išvirtas 
arba konservuotas Tada vėl uždenkite indą.

3. Po to sudėkite plovą ant mūsų ingredientų ir tolygiai išlyginkite pagal visą paviršių 
(nepermaišome). Pripilame vandenį du centimetrus aukščiau ryžių ir uždengiame dangčiu. 
Laukiame, kol išgaruos visas skystis. Po to permaišome viską ir dar kartą uždengiame dangčiu. Taip
plovas turi pastovėti dar bent 5 minutes. Paruoštą patiekalą prieš patiekimą galima pagrąžinti 
žalumynais.

Taip pat galima pridėti kažkokias daržoves pagal savo skonį. Galima pridėti prie pasninko plovo 
grybus arba kukurūzus, sojų izoliatą (sojų mėsą).

Gero apetito!

Nuoroda su gaminimo vaizdo įrašu:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/vtorye-blyuda/plov-veganskiy-retsept/
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Veganiški sušiai 
rolai su sezamu
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Veganiški sušiai (rolai) su sezamu

Autorė: Evgenija Šiškova

Gaminimo trukmė: 1 valanda 30 minučių

Ingredientai

• Agurkas 1 vnt
• Jūros dumblių nori 2 lakštai
• Apvaliagrūdžiai ryžiai 200 g
• Vanduo 250 ml
• Baltasis sezamas 2 šaukšteliai

Šis paprastas receptas patiks japonų virtuvės ir jūros dumblių mėgėjams, žmonėms, kurie dar tik 
mokosi tokių patiekalų ruošimo technikos. Taip pat patiks tiems, kurie nemėgsta skirti daug laiko ir 
pastangų gaminant maistą.

Šiek tiek sūrus, net ir be druskos, lengvai virškinamas organizmui ir tuo pačiu labai maistingas, 
tokie suktinukai pravers praktiškai visada. Juos taip pat galima pagaminti pasninko metu. 
Pradėkime gaminti paprastus ir skanius makidzusi arba vieną iš sušių rūšių!

Receptas

1. Visų pirma turime taisyklingai išvirti ryžius. Tinkama proporcija yra 4 dalys ryžių ir 5 dalys 
vandens. Laikantis šios sąlygos, ryžiai gaunasi pakankamai lipnūs, bet nesuyra, taip pat pilnai bus 
pagaminti. Praplauname ryžius tekančiu vandeniu, po to dedame jį į puodą arba keptuvę storu 
dugnu (galima su nepridegančia danga, puikiai tiks katilas).

2. Statome ryžius ant stipriausios ugnies, uždarome dangčiu ir nustatome laikmatį 20 minučių. 
Ryžių gaminimo metu neatidarinėjame ir nemaišome, kitaip jie praras formą ir, atitinkamai, 
reikalingas savybes. Po to, kai vanduo užvirs, sumažiname ugnį iki minimumo ir laukiame likusį 
laiką. Praėjus 20 minučių nuimame ryžius nuo ugnies ir duodame jam atvėsti. Dangčio geriau 
nenuimti, nes ryžiai gali išdžiūti.

3. Į dubenį pripilame švarų vandenį (jame vilgysime rankas ryžių dėliojimo metu). Imame 
bambukinį kilimėlį, dedame nori lapą ilgu galu į apačią, šiurkščia puse aukštyn ir pradedame dėti 
ryžius ant lapo tolygiu sluoksniu. Šiek tik suvilgome rankas kiekvieną kartą po to, kai paimame 
ryžius ir išdėliojame juos. Nuo viršaus paliekame nedidelį atstumą iki nori krašto. Vienam lapui bus
panaudota panašiai pusė paruoštų ryžių.

4. Pabarstome ryžius sezamu. Jeigu norite, galite padžiovinti sezamą įkaitintoje keptuvėje 20-30 
sekundžių. Taip jo skonis ir aromatas bus intensyvesnis.

5. Supjaustome vidutinį agurką plonais griežinėliais ir keletą šių juostelių dedame arčiau apatinio 
lapo krašto. Įdaro neturėtų būti per daug, nes kitaip gerai nesusisuks. Tuščią kraštą sudrėkinkite 
vandeniu, kad jis lengviau priliptų prie lygaus paviršiaus.
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6. Pradedame sukti mūsų būsimąjį rolą. Kilimėliu kočiojame nori lakštą su įdaru nuo apatinio krašto
iki viršaus, šiek tiek spaudžiame iš viršaus.

7. Kai rolas pilnai susuktas, dar kartą kilimėlio pagalba šiek tiek paspaudžiame jį iš visų pusių, taip 
sutrombuojame ryžius ir viduje esančius pagardus. Gausis toks vamzdelis.

8. Pradedame pjaustyti rolą į lygias dalis. Kad ryžiai mažiau liptų prie peilio, galima kiekvieną kartą
jį pavilgyti vandenyje.

9. Galima patiekti su sojų padažu, vasabiu ir marinuotu imbieru.

Skanaus!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/zakuski-veganskie/roll-s-ogurtsom-i-kunzhutom/
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Veganiški balandėliai
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Veganiški balandėliai 

Autorė: Julija Fisiuk

Gaminimo trukmė: 1 valanda 30 minučių

Ingredientai (5 porcijos)

• Apvaliagrūdžiai ryžiai 100 g
• Baklažanai 250 g
• Morkos 100 g
• Pastarnoko šaknis 100 g
• Pomidorų pasta 4 šaukštai
• Vanduo 300 ml
• Druska pagal skonį
• Malti juodieji pipirai pagal skonį
• Lauro lapas pagal skonį
• Kopūstų lapai 10 vnt
• Augalinis aliejus pagal skonį

Pavasarį veganiškus balandėlius galima pagaminti iš stambių kopūstų lapų, kurie dažniausiai 
parduodami atskirai. Kitu metų laiku vietoj lapų imama didelė kopūsto galva. Kaip tinkamai ir 
greitai atskirti lapus nuo jo, bus aprašyta žemiau esančiame recepte.

Receptas

1. Išvirkite ryžius dideliame kiekyje pasūdyto vandens. Ryžius nuplaukite po tekančiu vandeniu.

2. Juostelėmis supjaustytas morkas ir pastarnokus pakepinkite nedideliame kiekyje augalinio 
aliejaus. 

3. Baklažanus nulupkite, labai smulkiai supjaustykite ir suberkite į daržoves. Į keptuvę įpilkite šiek 
tiek vandens ir troškinkite, kol suminkštės. Kepdami įberkite druskos ir pipirų.

4. Sumaišykite ryžius ir daržoves.

5. Kopūsto lapus sudėkite į gilų ir platų indą, užpilkite verdančiu vandeniu ir palikite keletai 
minučių, kol suminkštės. Jeigu naudojame neparuoštus lapus, tai būtina paimti didelę kopūsto galvą
ir keletai minučių nuleisti į verdantį vandenį.

6. Nupjaukite suminkštėjusius lapus ir vėl nuleiskite kopūsto galvą į vandenį. Darykite tai tol, kol 
gausite norimą lapų skaičių.

7. Suvyniokite balandėlius. Tam reikia padėti kopūsto lapą ant stalo ir išpjauti iš jo vidurinę tvirtąją 
dalį, jeigu tai būtina. 

Sujungti išpjovimus 1 cm persidengimu, sudėti įdarą ir suvynioti įdarytus kopūstus.
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8. Apkepti veganiškus balandėlius ant stiprios ugnies iš abiejų pusių iki auksinės rudos spalvos.

9. Sudėkite balandėlius į puodą per keletą eilių, pridėkite lauro lapo. Šiltame vandenyje sumaišykite
pomidorų pastą ir užpilkite ant balandėlių.

10. Troškinkite iki pilno paruošimo apie 30 minučių.

Malonaus apetito!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/vtorye-blyuda/golubtsy/ 
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Veganiškas kebabas
su bulvėmis
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Veganiškas kebabas su bulvėmis

Autorė: Valerija Firsova

Gaminimo trukmė: 30 minučių

Ingredientai (2 porcijos)

• Lavašas 2 lapai
• Bulvės 1-2 vnt
• Pomidoras 1 vnt
• Agurkas 1 vnt
• Pomidorų padažą 1 arbatinis šaukštelis
• baltagūžiai kopūstai pagal skonį
• Saulėgrąžų aliejus pagal skonį
• Druska pagal skonį
• Juodieji pipirai pagal skonį
• Naminis majonezas iš akvafabos 2 šaukštai

Kartą su vyru vaikščiojome miesto krantinėje ir pamačiau, kaip viename kioske buvo pardavinėjami
veganiški kebabai. Man buvo įdomu, iš ko jie gaminami.

Kaip įprastai, lavašas, daržovės, įprastas majonezas ir bulvytės fri. Iš karto pagalvojau, kad galiu 
namuose pagaminti gerokai naudingesnį kebabą su bulvėmis.

Gavosi labai skanu, rekomenduoju!

Receptas

1. Nuplauname ir supjaustome kopūstą ir agurką juostelėmis, o pomidorus – griežinėliais. 
Nuplauname bulves, nuskutame ir supjaustome ratais. Beje, šis bulvių kepimo variantas yra labai 
skanus. Bulves sūdome ir sutepame aliejumi. Įdedame į orkaitę, kol bus iškeptos.

2. Gaminame padažą. Sujungiame majonezą ir pomidorų padažą – gaunasi labai skanu. Jūs galite 
panaudoti bet kokį kitą padažą. Arba atskirai majonezą ir atskirai pomidorų padažą.

3. Paruošiame lavašą. Mano lavašas stačiakampės formos, labai didelis, todėl padalinau jį į dvi 
dalis. Galima naudoti apvalų lavašą.

4. Įdedame ant lavašo kopūstus, agurką, pomidorus, šiek tiek palikdami vietos nuo krašto. Ant 
viršaus uždedame padažą. Įdedame bulves. Ir susukame. Iš pradžių sulenkiame trumpesnę pusę, 
paskui tas, kurios iš viršaus ir iš apačios ir kruopščiai susukame.

5. Galima lavašą šiek tiek pašildyti ant keptuvės iš dviejų pusių arba orkaitėje. Gaunasi labai skanus
lavašas! Skanaus!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis: 
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/zakuski-veganskie/shaurma-s-kartofelem/
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Veganiškas kebabas
su kinva ir daržovėmis
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Veganiškas kebabas su kinva ir daržovėmis

Autorė: Evgenija Šiškova

Gaminimo trukmė: 40 minučių

Ingredientai

• Kinva 1/2 stiklinės
• Žalioji paprika 1/2 vnt
• Paprika 1/2 vnt
• Raudonos pupelės 1/2 stiklinės
• Kukurūzai 1/2 vnt
• Šviežios žolelės 1/3 pundelio
• Augalinis aliejus 3 šaukštai
• Plonas lavašas 3 vnt
• Prieskoniai pagal skonį

Šis rytietiškas patiekalas tampa vis populiaresnis ir pas mus, tačiau jo reputacija ne pati geriausia. 
Tradicinis variantas yra labai sunkus virškinimui ir iš tiesų kenksmingas sveikatai, tačiau šiandieną 
mes pagaminsime veganišką kebabą, kuris nebus apsunkintas mėsa, riebiais padažais ir kitais ne 
pačiais sveikiausiais priedais.

Pradėkime!

Receptas

1. Praleiskite šį žingsnį jeigu naudojate virtas pupeles ir kukurūzus. Mirkykite raudonąsias pupeles 
per naktį (arba bent 5-6 valandas), tada virkite kol suminkštės, maždaug 1,5 valandos. Kukurūzus 
išvalome nuo burbuolės ir nuimame grūdelius. Nupilame pupelių vandenį.

2. Praplauname kinvą. Pjaustome kubeliais papriką. Įkaitiname keptuvę, pilame aliejų ir pirmiausiai
įdedame pipirus, o tada suberiame likusius ingredientus (pupeles, kukurūzus, praplautą kinvą) ir 
prieskonius. Pridedame vandens ir troškiname, kol kinva išvirs ir išgaruos drėgmės perteklius.

3. Nuimame keptuvę nuo ugnies, susmulkiname žalumynus ir suberiame į likusį įdarą. Sumaišome.

4. Į du trečdalius lavašo įdedame įdarą ir tvarkingai susukame. Galima pašildyti ant keptuvės arba 
skrudintuvo grilyje. Prieš patiekdami galite supjaustyti kebabą į dvi dalis. Paruošta!

Skanaus!

Nuoroda:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/zakuski-veganskie/shaurma-s-kinoa-fasolyu-i-
ovoshchami/ 
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Veganiški kotletai iš cukinijų
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Veganiški kotletai iš cukinijų

Autorė: Valerija Firsova

Gaminimo trukmė: 40 minučių

Ingredientai (4 porcijos)

• Cukinija 1 vnt
• Pilno grūdo ruginiai miltai pagal skonį
• Žalumynai pagal skonį
• Druska pagal skonį
• Malti juodieji pipirai pagal skonį
• Saulėgrąžų aliejus pagal skonį

Vasara – puikus metas cukinijų kotletams. Gaminami lengvai, greitai, o svarbiausia – skanūs! Jie 
puikiai tiks veganiškiems burgeriams. Rekomenduojame rinktis duoną be mielių, o padažui – 
naminį majonezą iš akvafabos.

Receptas

1. Cukiniją nuplauname ir supjaustome į nedidelius gabaliukus. Galima pašalinti žievelę ir sėklas.

2. Prasijojame miltus – galima pasirinkti bet kuriuos. Pas mane ruginiai, avižiniai, ryžių.

3. Sutarkuojame cukiniją, įberiame druskos ir pipirų. Paliekame 10-15 minučių, per tą laiką cukinija
išskirs sultis.

4. Išspaudžiame iš cukinijos sultis.

5. Susmulkiname žalumynus. Naudoju krapus ir kalendrą.

6. Sumaišome visus ingredientus: cukinijas, žoleles ir miltus. Kruopščiai išmaišykite. Miltų kiekį 
reguliuokite patys. Turėtų gautis kreminė masė.

7. Karštą keptuvę ištempkite trupučiu aliejaus. Šaukštu dėkite kotletus į keptuvę. Kepkite iš abiejų 
pusių iki auksinės rudos spalvos. Tada perkelkite ant popieriaus, kad pašalintumėte aliejaus perteklį.

Veganiški kotletai paruošti! Skanaus!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/vtorye-blyuda/kabachkovye-kotlety/
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Pakora iš žiedinio kopūsto
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Pakora iš žiedinio kopūsto

Autorė: Regina Ermakovič

Gaminimo trukmė: 30 minučių

Ingredientai (4-6 porcijos)

• Žiedinis kopūstas 1 vnt
• Avinžirnių miltai 135 g
• Reikalingas vandens kiekis
• Soda 1/2 arbatinio šaukštelio
• Žalumynai pagal skonį
• Imbiero mažas gabalėlis
• Ciberžolė pagal skonį
• Kario pagal skonį
• Juodieji pipirai pagal skonį
• Druska pagal skonį
• Garstyčių aliejus kepimui
• Citrinų sultys pagal skonį

Laba diena visiems! Šiame recepte parodysime, kaip paruošti žiedinį kopūstą tešloje. Šis patiekalas 
dar vadinamas pakora.

Rusų virtuvėje populiarios daržovės, keptos kvietinių miltų tešloje. Indijoje, iš kur atkeliavo šis 
patiekalas, daržovių gabaliukai kepami tešloje, pagamintoje iš avinžirnių arba žirnių miltų.

Avinžirnių miltai suteikia patiekalui maistinės vertės dėl baltymų kiekio ir traškios auksinės plutos.

Naudojame saugų augalinį aliejų, su aukščiausia galima temperatūra, kad kepimas būtų uo mažiau 
kenksmingas.

Pakoros gaunasi skanios iš bet kokių daržovių. Kietos daržovės supjaustomos griežinėliais, o kai 
kurias geriausia iš anksto išvirti garuose. Žiedinius kopūstus arba brokolius supjaustykite žiedynais.

Receptas

1. Paruošiame tešlą. Į dubenį suberiame miltus, sodą, druską, prieskonius, šviežias žoleles, smulkia 
tarka sutarkuotą imbierą ir 2 arbatinius šaukštelius augalinio aliejaus.

2. Lėtai supilame šaltą vandenį ir plakame šakute arba rankiniu maišytuvu iki vienodos masės. 
Tešla gausis neskysta.

3. Įpilame vandens iki reikalingos konsistencijos, uždedame rankšluosčiu arba dangčiu ir paliekame
10-15 minučių.

4. Kol tešla stovi, išskaitome kopūsto žiedynus į nedideles dalis.
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5. Į keptuvę įpilame augalinio aliejaus, keptuvės aukštis ne didesnis už 7 centimetrus ir supilame 
aliejų.

6. Įdedame 5 arba 6 kopūsto dalis į tešlą ir tuomet po vieną atsargiai nuleidžiame juos į karštą 
aliejų. Palaikome aliejaus temperatūrą kepimo metu 173-180 laipsnių.

7. Apkepame pakoras iš visų pusių,tvarkingai perversdami jas iki auksinės rudos spalvos ir 
traškančio pagrindo.

8. Paruoštas pakoras išimame ir išdžioviname rankšluosčių servetėlėmis, nuo aliejaus pertekliaus. 
Lengvai apšlakstome citrinos sultimis.

Pakorą patiekiame iš karto su padažu arba kaip priedu prie garnyro.

Malonaus apetito su Vege.one!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/zakuski-veganskie/pakora-iz-tsvetnoy-kapusty/ 
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Vegetariški blynai iš obuolių
su kefyru be kiaušinių
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Blynai iš obuolių su kefyru be kiaušinių

Autorė: Tatjana Zaharova

Gaminimo trukmė: 40 minučių

Ingredientai (4 porcijos)

• Viso grūdo kvietiniai miltai 1,5 stiklinės
• Kefyras 500 ml
• Obuoliai 3 vnt
• Soda 1/2 arbatinio šaukštelio
• Druska pagal skonį
• Augalinis aliejus 3 šaukštai

Galima kepti sausoje keptuvėje, į tešlą įpylę aliejaus arba gaminti visiškai be aliejaus.

Receptas

1. Smulkiai supjaustykite obuolius. Sumaišykite miltus, kefyrą, sodą ir druską.

2. Sumaišykite obuolius su tešla. Į gerai įkaitintą keptuvę įpilkite šiek tiek aliejaus, dideliu šaukštu 
dėkite tešlą, apkepkite iš abiejų pusių iki auksinės rudos spalvos.

Skanaus!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/vegetarianskie-retsepty/vegetarianskaja-vypechka/yablochnye-oladi/ 
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Blyneliai iš tofu su bananais
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Blyneliai iš tofu su bananais

Autorė: Julija Pylnenkaja

Gaminimo trukmė: 20 minučių

Ingredientai (4 porcijos)

Blyneliai

• Tofu 175 g
• Bananas 1/2 vnt
• Ryžių miltai 30 g
• Topinambų sirupas 1/2 šaukštai
• Vanilė pagal skonį
• Kokosų aliejus 1/2 arbatiniai šaukšteliai

Padažas

• Bananas 1/2 vnt
• Braškės 6 vnt

Iš tofu sūrio galima gaminti įvairius patiekalus. Natūralus tofu yra neutralaus skonio, todėl jį lengva
naudoti kaip pagrindą kepimui, paįvairinant skonį mėgstamais ingredientais.

Receptas

1. Tofu sulaužykite gabalėliais ir sudėkite į blenderį.

2. Pridėkite pusę banano, 30 g ryžių miltų (naudojau iš rudųjų ryžių), vaniliną, sirupą (galima 
apsieiti ir be jo, jeigu naudosite saldų padažą prie blynelių.

3. Sutrinti blenderiu iki vientisos masės.

4. Tešla gaunasi lipni, todėl įdedame ją šaukštu į lėkštę su miltais. Tvarkingai formuojame 
blynelius, apvoliodami juos rankomis miltuose.

5. Keptuvę sutepkite nedideliu aliejaus kiekiu (išskaidyti teptuku).

6. Apkepinti blynelius iš dviejų pusių ant vidutinės ugnies uždėjus dangtį iki pilno paruošimo (3-5 
minutės).

7. Padažui sutriname blenderiui pusę banano ir 5-6 braškes.

Skanaus!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/deserty-veganskie/tofniki-s-bananom/
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Veganiški blyneliai iš sorų
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Veganiški blyneliai iš sorų

Autorė: Valerija Firsova

Gaminimo trukmė: 30 minučių

Ingredientai (3-4 porcijos)

• Soros 1 stiklinė
• Vanduo 2 stiklinės
• Citrinų sultys 2 arbatiniai šaukšteliai
• Razinos pagal skonį
• Druska pagal skonį
• Vanilinas pagal skonį
• Saulėgrąžų aliejus arba ghi aliejus pagal skonį

Sorų blyneliai labai panašūs į blynelius su varške. Jie iškepa labai greitai ir yra labai skanūs! Kai 
vaikai nenori valgyti vien košės, jiems galima išvirti tokius blynelius ir jie niekada neatspės, kad tai 
soros.

Puikus pasirinkimas pusryčiams. Galima patiekti su datulių kondensuotu pienu, kriaušių tyre ar 
uogiene!

Rekomenduoju gaminti!

Receptas

1. Išvirkite sorų košę, duokite jai atvėsti.

2. Razinas nuplaukite ir užpilkite karštu vandeniu 5 minutėms.

3. Pridėkite į košę razinų, citrinų sulčių, vaniliną ir aliejaus šaukštą. Kruopščiai viską išmaišykite.

4. Suformuokite blynelius ir kepkite juos iš abiejų pusių, kol apskrus.

Blyneliai paruošti. Skanaus!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/deserty-veganskie/veganskie-syrniki-iz-pshyenki/ 
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Veganiški koldūnai
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Veganiški koldūnai

Autorė: Valerija Firsova

Gaminimo trukmė: 40 minučių

Ingredientai (2 porcijos)

• Žalieji lęšiai 150 g
• Žalias svogūnas 1 pundelis
• Speltos miltai 2 stiklinės
• Vanduo 1/2 stiklinės
• Saulėgrąžų aliejus pagal skonį
• Druska pagal skonį
• Juodieji pipirai pagal skonį

Veganiška alternatyva mėsiniams koldūnams! Ruošiant šį receptą visi gyvūnai liko gyvi ir sveiki.

Rekomenduoju gaminti šiuos koldūnus be mėsos – gaunasi skanu ir sotu!

Receptas

1. Užmerkti lęšius 12 valandų. Išmirkę lęšius praplauname juos tekančiu vandeniu ir sumalame 
blenderiu arba persukame per mėsmalę. Pas mane stacionarus blenderis, aš šiek tiek pridedinėjau 
vandens, kad blenderis susitvarkytų. Vėliau šis vanduo išgaruos iš faršo.

2. Plauname ir pjaustome svogūnus. Taip pat galima panaudoti ir pagrindinę svogūno dalį.

3. Apkepame faršą ant augalinio aliejaus. Palaipsniui atliekama drėgmė išeis, o faršas pradės keptis.
Periodiškai pamaišome. Kai faršas bus praktiškai paruoštas, pridedame žaliuosius svogūnus, druską 
ir pipirą pagal skonį.

4. Pabaigoje sutarkuojame česnaką ir įdedame prie faršo. Keletas minučių ir paruošta!

5. Išmaišome tešlą iš speltos miltų, vandens ir druskos. Vandens kiekį, prašau, reguliuokite 
savarankiškai. Iškočiojame tešlą, prieš tai sutepę paviršių augaliniu aliejumi, nes bus patogiau dirbti
su tešla. Bokalu, stikline ar forma išpjauname rutuliukus.

6. Į centrą sudedame įdarą, panašiai pusę arbatinio šaukšto. Suklijuojame ratuką iš tešlos, 
užtvirtiname. Du pasilikusius galiukus sujungiame vieną su kitu – taip gaunasi koldūnas! Na o 
toliau įdedame virti į verdantį vandenį. Kad koldūnai būtų skanesni, galima į vandenį įdėti 
prieskonių pagal skonį. Verdam keletą minučių, tvarkingai pamaišydami. Tam, kad koldūnai 
nepriliptų prie lėkštės arba stalo, sutepkite paviršių augaliniu aliejumi!

Skanaus!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/vtorye-blyuda/veganskie-pelmeni/
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Bulviniai blynai be glitimo
ir be kiaušinių
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Bulviniai blynai be glitimo ir be kiaušinių

Autorė: Valerija Firsova

Gaminimo trukmė: 30 minučių

Ingredientai (2-3 porcijos)

• Bulvės 5-6 vnt
• Avinžirnių miltai 5 šaukštai
• Svogūnai 1-2 vnt
• Česnakai pagal skonį
• Žalumynai pagal skonį
• Druska pagal skonį
• Juodieji pipirai pagal skonį
• Saulėgrąžų aliejus pagal skonį

Iš vaikystės prisimenu, kaip promočiutė man gamino bulvinius blynus. Žinoma, jie buvo su 
kiaušiniais ir baltais miltais.

Nusprendžiau atkurti receptą, tačiau veganiškoje versijoje – be kiaušinių ir be glitimo. Šis 
patiekalas, atrodo, labiau tinkamas išeiginei dienai, nes jis keptas. Bulviniai blynai gaunasi labai 
skanūs ir panašūs į tuos pačius blynus iš vaikystės.

Receptas

1. Nuplauname ir nuskutame bulves.

2. Sutarkuojame bulves. Pasūdome ir išspaudžiame sulčių perteklių.

3. Pridedame į bulves svogūną, česnaką, supjaustytus žalumynus (pas mane krapai ir petražolės), 
druska, pipirų pagal skonį ir avinžirnių miltus. Viską kruopščiai išmaišome.

4. Rankomis formuojame bulvinius blynus ir kepame iš abiejų pusių keptuvėje su augaliniu 
aliejumi! Paruošta!

Skanaus!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/vtorye-blyuda/draniki-bez-glyutena-i-yaits/
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Morkų kotletai

Autorė: Valerija Firsova

Gaminimo trukmė: 30 minučių

Ingredientai (2 porcijos)

• Morkos 2-3 vnt
• Avinžirnių miltai 3-4 šaukštai
• Svogūnai 1 vnt
• Pomidorų pasta 2 arbatiniai šaukšteliai
• Kalendros pagal skonį
• Žalias svogūnų laiškai pagal skonį
• Česnakai pagal skonį
• Druska pagal skonį
• Juodieji pipirai pagal skonį
• Saulėgrąžų aliejus pagal skonį

Greiti, skanūs ir originalūs kotletai. Sukabinimui naudoju avinžirnių miltus.

Avinžirniuose gausu vitaminų ir baltymų. Be to, avinžirnių miltai yra be glitimo, todėl man patinka 
juos dėti į kepinius ir kotletus.

Receptas

1. Nuplauname morkas, nulupame ir sutarkuojame stora tarka. Pridedame druskos. Morkas 
minkome rankomis – turėtų išsiskirti drėgmė.

2. Plauname, valome ir supjaustome svogūną ir svogūnų laiškus. Plauname ir supjaustome kalendrą.
Pridedame į morkas. Taip pat pridedame pomidorų pastą. Sumaišome ir palaipsniui sudedame 
avinžirnių miltus. Kiekį reguliuokite savarankiškai, turi gautis klampi tešla, iš kurios galima būtų 
formuoti kotletus.

3. Suformuokite kotletus, apkepame kotletus iš dviejų pusių iki auksinės rudos spalvos. Paruošta!

Skanaus!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/zakuski-veganskie/morkovnye-kotlety/
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Veganiškas omletas
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Veganiškas avinžirnių miltų omletas

Autorė: Tatjana Zacharova

Gaminimo trukmė: 30 minučių

Ingredientai (2 porcijos)

• Avinžirnių miltai 100 g
• Pomidoras 1 vnt
• Paprika 1/2 vnt
• Vanduo 200 ml
• Ciberžolė 1/2 arbatinio šaukštelio
• Raudonieji aštrūs pipirai 1/2 arbatinio šaukštelio
• Druska pagal skonį
• Žalumynai pagal skonį 
• Augalinis aliejus 2 šaukštai

Avinžirnių miltai gaminami iš avinžirnių. Patiekalai iš avinžirnių ir avinžirnių miltų yra paplitę rytų
šalyse, tokiose kaip Indija, Pakistanas ir kitose šalyse. Avinžirnių miltų omleto skonis panašus į 
įprastą, tačiau patrauklesnis, skanesnis ir tankesnis. Avinžirniuose yra daugiau mikro ir makro 
elementų nei vištos kiaušinyje. Sudėjus daržoves, omletas tampa sultingesnis. Sumaišius sausus 
ingredientus su vandeniu, mišinys turi pastovėti 15-20 minučių, kad visi gabalėliai ištirptų.

Receptas

1. Paruoškite produktus. Supjaustykite daržoves.

2. Sumaišykite visus sausus ingredientus su žolelėmis, išskyrus daržoves.

3. Įpilkite vandens, gerai išmaišykite. Leiskite mišiniui pastovėti 15-20 minučių.

4. Sudėkite daržoves.

5. Įkaitinkite keptuvę. Visą mišinį supilkite samčiu. Kepkite, kol paviršius taps matinis. Apverskite 
ir kepkite dar kelias minutes.

6. Supjaustykite omletą ir patiekite į lėkštę. Papuoškite žalumynais.

Skanaus!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/vtorye-blyuda/omlet-iz-nutovoy-muki/ 
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Tofu omletas su saldžiosiomis bulvėmis ir lęšiais

Autorė: Marija Karsakova

Gaminimo trukmė: 20 minučių

Ingredientai (2 porcijos)

• Saldžiosios bulvės 280 g
• Tofu 200 g
• Raudonieji lęšiai 100 g
• Salotos Kopūstai 50 g
• Paprika 50 g
• Karis 1/2 arbatinio šaukštelio
• Rūkyta paprika 1 arbatinis šaukštelis
• Garstyčių aliejus 1 arbatinis šaukštelis
• Juodoji druska arba jūros druska 1 arbatinis šaukštelis

Pagaminę augalinį „Omletą” su tofu pagal šį receptą, jūs gausite sočius, labai skanius ir super 
maistingus pietus. Patiekalas gausus baltymų, skaidulų, angliavandenių ir naudingų mikroelementų. 
Be to, labai greitai ir lengvai paruošiamas.

Pačioje pabaigoje įberiu juodosios druskos, kad būtų panašus į sieros vandenilio aromatą, kuris 
kažkuo primena kiaušinių kvapą.

Receptas

1. Saldžiąsias bulves supjaustykite mažais gabalėliais. Nuplaukite raudonuosius lęšius. Įkaitinkite 
keptuvę su garstyčių aliejumi. Batatą pakepinkite 1 minutę, sudėkite lęšius, prieskonius ir truputį 
vandens. Troškinkite uždengę dangčiu 10 minučių. Būkite atsargūs, kad nepridegtų, jeigu reikia, 
įpilkite vandens.

2. Per 10 minučių saldžiosios bulvės ir lęšiai bus beveik paruošti. Suberkite kubeliais pjaustytas 
paprikas ir rankomis sutrinkite tofu. Išmaišykite, jei reikia, įpilkite šiek tiek vandens. Troškinkite 
uždengę dar 3-5 minutes. Įsitikinkite, kad neprikepė.

3. Keilo kopūstą stambiai supjaustykite ir pridėkite į beveik paruoštą patiekalą. Gerai išmaišykite. 
Troškinkite porą minučių uždengę dangčiu.

4. Išjunkite viryklę, pasūdykite su juodąją arba įprasta druska pagal skonį, išmaišykite. Tofu 
omletas su saldžiosiomis bulvėmis yra paruoštas!

Patiekite su žalumynais, šviežiomis daržovėmis, gvakamole arba veganiška grietine. 

Skanaus!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/vegetarianskie-retsepty/vtorye-blyuda/tofu-omlet-s-batatom-i-chechevitsey/
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Veganiški čeburekai

Autorė: Valerija Firsova 

Gaminimo trukmė: 40 minučių

Ingredientai (3 porcijos)

• Žalieji lęšiai 200 g
• Žalias svogūnas 1 pundelis
• Česnakai 3 skiltelės
• Speltos miltai 1 stiklinė
• Saulėgrąžų aliejus 1/4 stiklinės
• Juodieji pipirai pagal skonį
• Druska pagal skonį

Čeburekai su veganišku faršu gaunasi labai skanūs ir panašūs į įprastus čeburekus su mėsa. 
Gaminant šį receptą visi gyvūnai išliko gyvi ir sveiki.

Rekomenduojama gaminti čeburekus tik per šventes, nes jie yra kepami!

Receptas

1. Užmerkti lęšius 12 valandų. Po užmerkimo, praplauname lęšius tekančiu vandeniu ir sumalame 
blenderyje arba persukame per mėsmalę. Pas mane stacionarus blenderis, aš vos vos pridedinėjau 
vandens, kad blenderis susitvarkytų. Vėliau šis vanduo išgaruos iš faršo.

2. Plauname ir pjaustome žaliuosius svogūnus. Taip pat galima panaudoti ir įprastą svogūno dalį.

3. Apkepame faršą ant augalinio aliejaus. Palaipsniui atliekama drėgmė išeis ir faršas pradės 
apkepinėti. Periodiškai pamaišome. Kai faršas bus praktiškai paruoštas, pridedame žaliuosius 
svogūnus, druską ir pipirą pagal skonį.

4. Pabaigoje sutriname per tarką svogūnus ir įdedame prie faršo. Keletas minučių ir paruošta!

5. Išmaišome tešlą iš miltų, vandens ir druskos. Vandens kiekį reguliuokite savarankiškai.

6. Daliname tešlą į 3 dalis, tai bus mūsų trys būsimi čeburekai.Iškočiojame vieną dalį, į centrą 
dedame faršą.

7. Formuojame čebureką, šonus prispaudžiame. Apkepame iš dviejų pusių ant augalinio aliejaus. 
Čeburekai paruošti!

Skanaus!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/zakuski-veganskie/veganskie-chebureki-1/
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Karis su daržovėmis ir kokosų pienu

Autorė: Marija Karsakova

Gaminimo trukmė: 30 minučių

Ingredientai (3 porcijos)

• Bulvės 3 vnt
• Žiediniai kopūstai 350 g
• Morkos 1 vnt
• Baltosios pupelės 300 g 
• Karis 2 šaukštai
• Kokosų aliejus 1 šaukštas
• Kokoso pienas 200 ml
• Druska

Pabandykite pagaminti labai paprastą, sotų, skanų ir sveiką patiekalą – daržovių karį. Dėl pupelių 
kiekio patiekalas turi didelę maistinę vertę, jame yra daug baltymų ir geležies bei imunitetą 
stiprinančių maistinių medžiagų.

Indiškas kario prieskonis turi šildantį poveikį ir gerina virškinimą. Žiediniuose kopūstuose yra 
medžiagų, kurios priešinasi vėžinių ląstelių susidarymui, taip pat daug skaidulų. Morkos aprūpins 
organizmą reikiamu vitaminu A, kuris pasisavinamas kartu su riebalais, mūsų atveju su kokosų 
aliejumi.

Padarykite šį receptą dažnu svečiu ant savo stalo ir būkite sveiki! Patiekalas neturi gyvūninės 
kilmės produktų, neturi glitimo.

Receptas

1. Bulves ir morkas nulupkite, supjaustykite kubeliais. Žiedinį kopūstą padalinkite į žiedynus. 
Daržoves pakepinkite puode kokosų aliejuje, maišydami 10 minučių, kol pusiau iškeps.

2. Dedame pupeles į daržoves. Galite iš anksto jas išvirti arba nusipirkti jau paruoštą skardinėje (be 
cukraus ir kitų priedų). Naudojau dideles baltas pupeles, nuvarvinau skystį. Taip pat į puodą įpilkite
kokosų pieno, prieskonių ir druskos. Karį dėkite palaipsniui: jei jūsų karis labai aštrus, galite 
sumažinti prieskonių kiekį. Troškinkite piene ir prieskoniuose, kol bulvės visiškai išvirs.

Patiekalas paruoštas.

Galima patiekti kaip savarankišką patiekalą, bet labai skanu su paprastais virtais ryžiais.

Skanaus!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/vtorye-blyuda/ovoshchnoy-karri/ 
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Kitchari - skaniausias receptas

Autorė: Viktorija Marčenko

Gaminimo trukmė: 45 minutės

Ingredientai

• Pupuolės (Mung Dal) Mash* 200 g
• Ilgagrūdžiai ryžiai 200-250 g
• Morkos 2-3 vnt
• Citrina pagal skonį
• Šafranas 1 arbatinis šaukštelis
• Kalendra 1 arbatinis šaukštelis 
• Imbieras 1 arbatinis šaukštelis
• Zira* 1 arbatinis šaukštelis
• Ciberžolė 1 arbatinis šaukštelis
• Asafoetida* 1/2 šaukštelio
• Druska 1-2 arbatinis šaukšteliai
• Juodieji pipirai pagal skonį

Šiandien gaminsime senovinį indišką patiekalą – khichari arba khichri, khichadi.

Tai geriausias ajurvedos patiekalas, padedantis išvalyti organizmą, normalizuoti medžiagų 
apykaitos procesus, subalansuoti svorį, sustiprinti imuninę sistemą. Kitchari yra unikalus ajurvedos 
patiekalas, nes atkuria ir palaiko trijų došų – Kapha, Pitta ir Vata pusiausvyrą.

Tai puikiai subalansuotas patiekalas, kuriame yra ryžių ir mung pupelių (mung dal pupelės arba 
spindulinės pupuolės), kuriose yra didžiulis vitaminų ir mineralų kiekis, taip pat gausu baltymų. 
Šias pupeles mūsų organizmas lengvai virškina.

Beje, į tradicinį kichari dedama pjaustytų čili ankščių, bet kadangi esame įpratę prie lengvesnio 
maisto, dedame įprastų juodųjų pipirų. Jei mėgstate aštrų skonį – galite daryti pagal tradicijas. Taip 
pat į patiekalą galite dėti bet kokių pasirinktų daržovių.

*Mash yra ankštinių augalų šeimos narys. Kitas pavadinimas yra Mung pupelės (Mung dal arba 
spindulinės pupuolės). Virtos mung pupelės yra minkštos, krakmolingos tekstūros, kurios skonis 
primena pupelių ir žirnių kryžminimą su riešutų skonio užuominomis. Mung pupelės yra sultingos 
žalios spalvos. Išvirtą produktą lengva paversti švelnia, subtilios tekstūros tyrele.

*Zira yra prieskonis, kilęs iš Indijos ir Egipto. Tai kmynų šeimos augalo sėklos. Ilgi grūdai yra 
tamsiai pilki su rusvomis juostelėmis, šiek tiek kartaus skonio. Visas ziros žavesys slypi 
nuostabiame pikantiškame aromate, kuris visa jėga atsiskleidžia terminio apdorojimo metu. Šio 
prieskonio aromatui būdingos šiltos, pipirinės natos su šildančiomis rytietiško prieskonio 
užuominomis. Zira tikrai pagardina patiekalus iš javų ir pupelių, derinamų su daržovėmis ir 
žolelėmis, tinka sriuboms, salotoms.
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*Asafoetida yra egzotiškas indiškas prieskonis, gaunamas iš Umbelliferae šeimos augalo. Kiti 
prieskonių pavadinimai yra „ferula“ ir „hiltit“. Asafoetida atrodo kaip smulkūs pieno spalvos, 
smėlio spalvos arba gelsvai balti milteliai. Šis prieskonis turi ryškų aštrų aromatą, dėl kurio jis 
puikiai pakeičia svogūnus ir česnakus. Jis naudojamas kartu su kitais prieskoniais ir nedideliais 
kiekiais, kad nenustelbtų, o tik šiek tiek papuoštų maisto kvapą.

Receptas

1. Būtina pamirkyti mash (mung) pupeles. Galite palikti valandai, bet geriau, jei pupelės mirkomos 
visą naktį, mūsų organizmas jas pasisavina geriau. Tačiau, jei neturite daug laiko, patiekalą galite 
paruošti ir nemirkydami pupelių.

2. Iš anksto nuplautas ir išmirkytas mung pupeles dedame virti apie 25-30 minučių, retkarčiais 
pamaišydami.

3. Po 30 minučių nuplautus ryžius suberiame į mung pupeles, į puodą įpilame vandens. Ten beriame
druskos pagal skonį, aš įdėjau 1 arbatinį šaukštelį ir į patiekalą dar įdėjau druskos. Nepamirškite 
maišyti. Beje, ryžius ir mung dal galima virti dar ilgiau, įpylus daugiau vandens – šis būdas 
vadinamas „šlapiu kitchari“.

4. Keptuvėje įkaitiname augalinį aliejų, tradiciškai naudojamas Ghee (ghi sviestas), tačiau turime 
veganiško gaminimo variantą. Į įkaitintą aliejų dedame visus prieskonius, išskyrus druską ir 
juoduosius pipirus. Prieskonius pakaitiname apie 15-20 sekundžių, kol atsiskleidžia aromatas.

5. Sutarkuotas morkas dedame į įkaitintus ir kvapnius prieskonius ir kepame.

6. Galite įpilti daugiau vandens į virtus ryžius ir mung dal, jei jis jau išgaravo. Tada ten sudėkite 
prieskoniuose keptas morkas. Viską išmaišome, įberiame druskos. Taip pat pagal skonį įberkite 
juodųjų pipirų ir citrinos. Viską kruopščiai išmaišykite.

7. Viską kartu pakaitinkite dar kelias minutes ir suberkite smulkiai pjaustytas petražoles, 
išmaišykite.

8. Man atrodo, kad šį patiekalą puikiai papildo švieži pomidorai, tačiau šis žingsnis, kaip suprantate,
yra neprivalomas.

Nuoroda su gaminimo vaizdo įrašu:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/vtorye-blyuda/kichari-kichri-kichadi-ayurveda-kichari/ 
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Skani avižinė šaltiena be mėsos

Autorė: Valerija Firsova

Gaminimo trukmė: 2 valandos

Ingredientai (2-3 porcijos)

• Vanduo 1250 ml
• Austrių grybai 300 g
• Svogūnai 2 vnt
• Morkos 2 vnt
• Maltų linų sėmenų 1,5 arbatiniai šaukšteliai
• Avižiniai dribsniai 100 g
• Agaras 10 g
• Česnakai pagal skonį
• Druska pagal skonį
• Kvapieji pipirai pagal skonį
• Lauro lapas pagal skonį
• Saulėgrąžų aliejus pagal skonį

Avižų dribsniai yra pagrindas šaltienai be mėsos. Šiame recepte naudoju 20 minučių virimo avižas. 
Avižos turtingos vitaminais, skaidulomis ir sudėtingaisiais angliavandeniais. Šaltiena gaunasi sodri 
ir skani. Rekomenduoju.

Receptas

1. Paruošiame sultinį. Vieną svogūną ir dvi morkas nulupame, nuskutame ir įdedame virtis, 
nuplauname pipirų žirnelius ir lauro lapą vandenyje ir taip pat dedame į puodą. Verdame 20-30 
minučių, pabaigoje galima pridėti druskos. Svogūną smulkiai supjaustome. Įpilame druskos, pipiro 
ir česnako, pagal skonį.

2. Blenderiu arba kavamale sumalame į miltus avižų dribsnius. Buljoną perleidžiame per sietelį, 
statome ant ugnies, maišydami palaipsniui pridedame avižinius miltus, verdame 5-7 minutes 
pamaišydami. Agarą įdedame į lėkštę, pripilame vandens, panašiai 2-3 šaukštus. Duodame išbrinkti.
Pridedame agarą į buljoną, privedame iki virimo, verdame dvi minutes ir nuimame nuo ugnies.

3. Linus taip pat sumalame kavamalėje arba blenderyje, pridedame vandens ir taip pat duodame 
išbrinkti, po to dedame į puodą. Keptus grybus taip pat perdedame į puodą.

4. Kruopščiai permaišome, bandome ragauti ir esant poreikiui daugiau pasūdome ir įdedame pipiro. 
Toliau išpilstome į formas ir paliekame šaltoje vietoje iki sustingimo. Šaltiena galima laikyti 
šaldytuve, tačiau ji pas mus greitai yra suvalgoma, todėl kiek laiko ji gali gulėti – klausimas atviras. 
Pas mus – apie parą. Šaltiena paruošta, malonaus apetito!

Nuoroda:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/zakuski-veganskie/vkusnyy-ovsyanyy-kholodets-bez-
myasa/
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Sotusis lobio
gruzinų receptas 
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Sotusis lobio – gruzinų receptas 

Autorė: Marija Karsakova

Gaminimo trukmė: 2 valandos

Ingredientai (3 porcijos)

• Raudonos pupelės 250 g
• Garstyčių aliejus nerafinuotas 1 šaukštas
• Geltonoji paprika 1/2 vnt
• Morka 1 vnt
• Trinti pomidorai 6 šaukštai
• Garam masala* 1 arbatinis šaukštelis (Garam masala – indiškas pagardas, išvertus iš hindi 

kalbos – karštas prieskonių mišinys)
• Ciberžolė 1/2 arbatinio šaukštelio
• Chmeli-suneli* 1 arbatinis šaukštelis 
• Žagreniai* 1 arbatinis šaukštelis
• Druska 1 arbatinis šaukštelis
• Petražolės 15 g
• Krapai 15 g

Štai vienas mėgstamiausių klasikinio gruziniško patiekalo – lobio – gaminimo receptų. Mūsų atveju
jis bus švelnus ir sultingas dėl daržovių ir šviežių žolelių mišinio. Lobio yra labai maistingas 
patiekalas, kuriame yra aukštos kokybės baltymų, skaidulų, magnio, geležies ir daug kitų naudingų 
mikroelementų. Kartu su daržovėmis ir žolelėmis jis taps dar labiau prisotintas tikrais daržovių 
virtuvės pranašumais.

Sultingą lobio galite virti tiek iš virtų pupelių, tiek iš konservuotų. Šiuo atveju mums reikia 3 
skardinių.

Recepte naudoju trintus pomidorus, nes jie yra sultingesni ir šviežio skonio. Galima imti ir 
kokybišką pomidorų pastą be priedų, tačiau tokiu atveju reikės perpus sumažinti naudojamų 
ingrediento kiekį ir įpilti daugiau vandens. Koreguokite pagal savo skonį.

Rytietiškus prieskonius renkuosi tuos, kurie, mano nuomone, puikiai tinka pupelėms, bet galite 
naudoti bet kokius savo pageidavimu. Taip pat galite daryti su šviežiomis žolelėmis – petražolėmis, 
krapais, kalendra arba visomis kartu.

*Garam masala yra indiškas pagardas. Išvertus iš hindi kalbos jo reikšmė – karštas prieskonių 
mišinys. Kiekvienas į mišinį įtrauktas komponentas parenkamas taip, kad bendra pikantiška 
kompozicija suteiktų šildantį efektą. Garam masala derinama su sriubomis, ankštinėmis 
daržovėmis, dribsniais. Šis nuostabus mišinys taip pat naudojamas ruošiant vaisių desertus, kepinius
ir šildančius gėrimus. Sudėtyje yra: kmynų, kalendrų, cinamono, kardamono, juodųjų pipirų, 
gvazdikėlių, šafrano ir muskato riešuto.
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*Chmeli-suneli – kaukazietiškas prieskonių mišinys, kurį mėgsta virtuvės šefai iš viso pasaulio! 
Unikalus prieskonių derinys sukuria šildančią, pikantišką kompoziciją, kurią suteikia prieskonių 
daržovių ir grūdų patiekalams. Suneli apyniai yra kalendra, krapai, bazilikas, mairūnas, petražolės, 
mėtos, druska, lauro lapai ir raudonieji pipirai. Kartais sudėtis gali šiek tiek pasikeisti. 
Tai priklauso nuo asmeninių šefo pageidavimų ir nacionalinės virtuvės ypatybių.

*Žagreniai yra prieskoniai, gaunami iš Anacardiaceae šeimos krūminio augalo vaisių. Išvaizda 
prieskonis primena mažus tamsiai rausvus grūdelius. Prieskoniai yra rūgštaus skonio, subtilaus 
aštraus aromato. Žagrenis naudojamas marinatuose ir dedamas į padažus ir padažus. Šis prieskonis 
patiekalams suteikia subtilaus rūgštumo, o kartais ir gražios šviesios granatinės spalvos. Žagreniai 
plačiai naudojami Kaukazo, Viduržemio jūros virtuvėje. Jie derinami su ryžiais, daržovėmis, 
ankštinėmis daržovėmis.

Receptas

1. Pamirkykite pupeles per naktį, nusausinkite, nuplaukite ir virkite apie pusantros valandos, kol 
visiškai išvirs. Nesūdykite vandens. Sutrinkite trintuvu taip, kad maždaug pusė pupelių susitrintų, o 
likusios liktų sveikos arba dideliais gabalėliais.

2. Puode įkaitinkite aliejų, suberkite prieskonius (išskyrus žagrenį) ir, kai tik jie užvirs, iš karto 
sudėkite į juos tarkuotas morkas. Porą minučių pakepinkite su prieskoniais, įpilkite šiek tiek 
vandens ir troškinkite dar 3 minutes.

3. Suberkite paruoštas pupeles, trintus pomidorus ir išmaišykite, leiskite ingredientams 
„susidraugauti“ 3-5 minutes. Jei reikia, įpilame šiek tiek vandens, masė neturi būti labai sausa – 
troškiname, o ne kepame.

4. Pipirus supjaustome kubeliais ir beriame troškintis prie pupelių dar 10 minučių. Suberiame 
žagrenį, išmaišome.

5. Smulkiai supjaustykite žalumynus, supilkite į lobio, sumaišykite ir išjunkite ugnį. Palaukite dar 
5-10 minučių.

Skanaus!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/vtorye-blyuda/lobio/ 
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Bulvės keptos orkaitėje 
su veganišku faršu
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Bulvės keptos orkaitėje su veganišku faršu 

Autorė: Valerija Firsova

Gaminimo trukmė: 40 minučių

Ingredientai (2 porcijos)

• Bulvės 4 vnt.
• Žalias svogūnas 1 ryšulėlis
• Žali lęšiai 150 g
• Pomidoras 1 vnt
• Majonezas liesas 1 šaukštas
• Saulėgrąžų aliejus pagal skonį 
• Druska pagal skonį 
• Juodasis pipirai pagal skonį

Orkaitėje keptos bulvės su veganišku faršu man buvo puikus radinys. Pasirodo, tai labai skanus 
patiekalas, kuris puikiai tiks kaip karštas patiekalas šventiniam stalui.

Rekomenduoju!

Receptas

1. Lęšius pamirkykite 12 valandų. Išmirkę lęšius nuplauname tekančiu vandeniu ir sutriname 
blenderiu (stacionariu, panardinamu) arba susukame per mėsmalę. Turiu stacionarų blenderį, 
įpyliau truputį vandens, kad blenderis susitvarkytų. Be to, šis vanduo išgaruos iš maltos masės.

2. Nuplaukite ir susmulkinkite žalius svogūno laiškus. Taip pat galite naudoti svogūno galvutę.

3. Tada pakepinkite maltą lęšių masę augaliniame aliejuje. Palaipsniui išeis drėgmės perteklius, o 
malta masė pradės kepti. Retkarčiais pamaišykite. Kai malta masė bus beveik paruošta, įberkite 
žalių svogūnų, druskos ir pipirų pagal skonį.

4. Pabaigoje česnaką sutriname ant trintuvės ir beriame į maltą lęšių masę. Pora minučių ir viskas. 
Sutepkite formą augaliniu aliejumi ir padėkite pirmąjį bulvių sluoksnį. Jis buvo iš anksto nuplautas, 
išvalytas ir supjaustytas griežinėliais.

5. Bulves pabarstykite druska ir žaliais svogūnais. Išdėliokite maltą masę. Vėl paskleiskite bulves, 
druską, žalius svogūnus. Ant viršaus dėkite pjaustytus pomidorus.

6. Atskieskite majonezą vandeniu, kad gautumėte skystos grietinės konsistenciją, ir užpilkite gautu 
padažu. Dedame į įkaitintą orkaitę. Kepiau apie 20 minučių 230 laipsnių temperatūroje. Buvo 
įtraukti apatiniai ir viršutiniai režimai! Skanaus! 

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/vtorye-blyuda/kartofel-s-veganskim-farshem-
zapechyennyy-v-dukhovke/ 
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Vegetariška daržovių
lazanija su grybais
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Vegetariška daržovių lazanija su grybais

Autorė: Julija Fisiuk

Gaminimo trukmė: 1 valanda 30 minučių

Ingredientai 

• Pievagrybiai 600 g
• Cukinija 700 g
• Morkos 150 g
• Pomidorų pasta 3 šaukštai
• Saulėgrąžų aliejus 100 g
• Pienas 600 ml
• Kvietiniai miltai 2 šaukštai
• Mocarela sūris 50 g 
• Lazanijos lakštas 170 g

Mūsų šeimoje daržovių vegetariška lazanija su grybais yra patiekalas „ir puotai, ir pasauliui“. Ją 
ruošiame ir atvykus svečiams, ir vakarienei su šeima. Daržovių derinys lazanijoje gali būti bet koks,
bet mums patiko variantas su dviem skirtingais įdarais: grybų ir moliūgų. Į lazaniją taip pat skanu 
pagal skonį pridėti pomidorų, baklažanų, paprikų, špinatų ir žalumynų. Eksperimentuokite ir tikrai 
rasite savo mėgstamą receptą!

Receptas

1. Grybus supjaustykite ir pakepinkite augaliniame aliejuje su druska ir pipirais, kol suminkštės.

2. Morkas supjaustyti plonomis juostelėmis, pakepinti keptuvėje. Po kelių minučių į morkas 
suberkite smulkiais kubeliais supjaustytas cukinijas ir kepkite, kol suminkštės. Pabaigoje suberkite 
žalumynus, pomidorų pastą, druską ir pipirus.

3. Paruoškite bešamelio padažą. Norėdami tai padaryti, keptuvėje ištirpinkite sviestą, suberkite 2 
šaukštus miltų ir nuolat maišydami mentele patroškinkite porą minučių.

4. Pradėkite palaipsniui pilti pieno 50–100 ml dalimis. Po kiekvienos porcijos reikia gerai išmaišyti 
miltus, kad neliktų gumuliukų ir tik tada pilti kitą pieno porciją.

5. Kai visas pienas bus supiltas ir padažas užvirs, pasūdykite, įdėkite pipirų ir nukelkite nuo ugnies.

6. Paruoškite lazaniją. Į formos dugną supilkite trečdalį Bešamelio padažo, padėkite tris lazanijos 
lakštus. Šiame recepte naudojami lazanijos lakštai, kurių nereikia iš anksto virti. Paprastai ši 
informacija yra ant pakuotės.

7. Ant pirmojo sluoksnio dėkite cukinijų įdarą, ant viršaus uždėkite antrą lazanijos lakštų sluoksnį ir
antrąją padažo dalį.

8. Ant antrojo sluoksnio išdėliokite grybus ir vėl uždenkite lazanijos lakštais.
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9. Ant viršaus užpilkite likusį padažą. Viršutiniame sluoksnyje galite palikti šiek tiek daugiau 
padažo, taip bus sultingesnis. Lazaniją uždenkite dangčiu arba folija ir pašaukite į orkaitę, įkaitintą 
iki 180 laipsnių, 40 minučių.

10. Sūrį sutarkuokite. Apibarstykite karštą lazaniją.

11. Kepkite orkaitėje be dangčio ar folijos, padidindami temperatūrą iki 200 laipsnių dar apie 10 
minučių, kol apskrus.

Vegetariška lazanija paruošta! Skanaus!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/vegetarianskie-retsepty/vtorye-blyuda/ovoshchnaya-vegetarianskaya-
lazanya-s-gribami/ 
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Pica su padažu iš tofu
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Pica su padažu iš tofu

Autorė: Natalija Šaulskaja

Gaminimo trukmė: 1 valanda 15 minučių

Ingredientai

Pica

• Pomidoras 1 vnt
• Paprika 1 vnt
• Alyvuogės pagal skonį
• Žalumynai pagal skonį
• Rozmarinas pagal skonį
• Čiobrelių pagal skonį
• Tešla 1 kg

Tofu padažas

• Tofu 400 g
• Asafetida 1/2 arbatinio šaukštelio
• Suneli apyniai 1/2 arbatinio šaukštelio
• Garstyčios 1 arbatinis šaukštelis
• Citrinos sultys 1/2 vnt
• Obuolių actas 1 šaukštas
• Alyvuogių aliejus 3 šaukštas
• Augalinis pienas pagal skonį

Turbūt retai kas iš vaikų nemėgsta picos. Maniškiai ne išimtis ir jie picos niekada neatsisakys, tuo 
labiau naminės. Kai vėl nusprendžiau gaminti picą, norėjau padaryti ją veganiška, o riebų majonezą 
pakeisti kažkuo lengvesniu. Namuose buvo geras gabalas sojų sūrio, nusprendžiau jį panaudoti 
šiems tikslams, paieškojau internete ir radau vieną iš priimtinų variantų, kaip pakeisti majonezą. 
Štai šiuo receptu šiandieną noriu pasidalinti su jumis.

Receptas

1. Tofu padažo gaminimo procesas itin paprastas, visus ingredientus, išskyrus citrinos sultis ir 
sviestą, suplakite trintuvu, kol pasidarys tirštas majonezas ir tada supilkite citrinos sultis ir sviestą 
bei pieną, reguliuodami tirštumą.

2. Dabar naudojame paruoštą picos padažą: tešlą iškočiokite ir padėkite ant riebalais išteptos 
kepimo skardos ir kelioms minutėms įdėkite į įkaitintą orkaitę, kepkite 10-12 minučių 180 laipsnių 
temperatūroje.
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3. Išimame pusiau pagamintą picos pagrindą ir tolygiai sudedame ant jo lygų padažo iš tofu 
sluoksnį, tuomet sudedame viršų, pasūdome, pridedame mėgstamų žolelių ir iš viršaus, šaukštu 
sudedame padažą iš tofu, nebūtina juo ištempti, tegul jis bus pas jus sudėtas nedideliais kalneliais ir 
kupolais, kurie gražiau apkeps orkaitėje. Ten ir įdedame dar 25 minutėms.

4. Paruoštą picą išimame iš orkaitės, sūriam skoniui apibarstome neaktyviomis mielėmis.

Kadangi pati kepu duoną, nusprendžiau naudoti tešlą iš duonos raugo, galite naudoti savo picos 
tešlos variantą.

Skanaus!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/zakuski-veganskie/pitstsa-s-sousom-iz-soevogo-syra-
tofu/
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Naminė pica orkaitėje
be laktozės ir mielių
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Naminė pica orkaitėje be laktozės ir mielių

Autorė: Viktorija Marčenko

Gaminimo trukmė: 40 minučių

Ingredientai (3-4 porcijos)

Pagrindas

• Pievagrybiai 800 g
• Pomidoras 5 vnt
• Cukinijos 1 vnt
• Paprika geltona 2 vnt
• Alyvuogės 150-200 g
• Juodosios alyvuogės 150-200 g

Tešla

• Bulvių nuoviras 250 g
• Mineralinis vanduo su burbuliukais 100 ml
• Miltai be glitimo 500 g

Padažas

• Pomidoras 3 vnt
• Saldžioji paprika raudona 1/4 vnt
• Cukranendrių cukrus 2 šaukštai
• Citrinų sultys 3 šaukštai
• Druska pagal skonį

Paruoškime šiandieną skanią, karštą, naminę picą? Sultingas padažas, pagamintas savo rankomis, 
švelnios daržovės ir visa tai – ant traškios tešlos! Tobula pica!

Receptas

1. Paruošiame sultingą padažą. Paimame 3 sunokusius pomidorus, 1/4 saldžiosios paprikos, 3 
šaukštus citrinos sulčių, 2 šaukštus cukranendrių cukraus ir žiupsnelį druskos. Suplakama viską 
blenderyje iki vienodos masės.

2. Paruošiame tešlą picai. Išsijojame 500 gramų miltų, tuomet plona srove supilame atvėsintą bulvių
sultinį ir gazuotą vandenį. Sumaišome tešlą iki vienodos masės, ji neturi lipti prie rankų. Uždedame 
rankšluosčiu arba maistine plėvele ir paliekame 20 minučių.

3. Plonai supjaustome šampinjonus. Sudedame šampinjonus į indo dubenį, paberiame druskos, 
toliau vėl šampinjonų sluoksnis ir druska. Sudedame sluoksniais, permaišome ir paliekame 15 
minučių.
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4. Šildome orkaitę iki 180 laipsnių. Pomidorus, šampinjonus, cukinijas, alyvuoges ir juodąsias 
alyvuoges supjaustome plonai žiedeliais, saldžiąją papriką – plonomis juostelėmis.

5. Kepimo skardą uždengiame folija, sutepame plonu aliejaus sluoksniu ir pradedame dėti tešlą ant 
kepimo skardos. Tešlą sutepkite padažu, paeiliui sudėkite visas daržoves ir vėl užpilkite padažo ant 
viršaus. Jeigu norite, ant viršaus galite uždėti veganiško sūrio, bet man pilnai patinka variantas tik 
su daržovėmis.

6. Įdėkite picą į orkaitę 20 minučių. Praėjus šiam laikui, išjunkite ir palikite išjungtoje orkaitėje dar 
20 minučių, kad padažas įsigertų.

Karšta naminė pica paruošta!

Etiškų receptų ir malonaus apetito!

Nuoroda su gaminimo vaizdo įrašu:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/zakuski-veganskie/pizza-victoria/
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Skani pica lavašo pagrindu
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Skani pica lavašo pagrindu

Autorė: Valerija Firsova

Gaminimo trukmė: 25 minučių

Ingredientai (2 porcijos)

• Avinžirnių miltai 8 šaukštai
• Lavašas 90 g
• Pomidorų pasta 2 arbatiniai šaukšteliai
• Vyšniniai pomidorai 5-6 vnt
• Veganiškas Mocarela sūris 70-100 g
• Džiovintas česnakas pagal skonį
• Druska pagal skonį
• Juodieji pipirai pagal skonį
• Žalumynai pagal skonį
• Saulėgrąžų aliejus pagal skonį

Pica ant lavašo gaminama labai greitai, o gaunasi nerealiai skaniai. Panaudokite įvairius įdarus, 
fantazuokite. Savo picoje aš naudoju tik sūrį, čeri pomidorus ir rukolos mikro žalumynus.

Pradedame gaminti!

Receptas

1. Avinžirnių miltus užpilame vandeniu. Maždaug pusė stiklinės vandens. Masė turi gautis vidutinio
tirštumo. Pridedame druską, pipirą ir džiovintą česnaką pagal skonį. Maišome rankine maišykle, 
kad pašalintume visus gumuliukus. Toliau daliname masę į dvi dalis ir į vieną dalį pridedame 
pomidorų pastą, permaišome.

2. Susukame lavašą ir supjaustome plonomis juostelėmis. Į įkaitintą keptuvę pridedame augalinio 
aliejaus ir įdedame lavašo juosteles, toliau įpilame avinžirnių tešlą. Iš pradžių dalis, kuris be 
pomidorų pastos, o paskui antrą dalį su pasta. Gali atrodyti, kad yra mažai tešlos, tačiau ne, viskas 
taisyklingai, pagal proporcijas. Tešlą galima išlyginti šakute, padarius ją lygesne.

3. Ant smulkios tarkos sutarkuojame sūrį ir ruošiame picą. Sūrį pridedame iš karto po to, kai lavašą 
užpylėme avinžirnių tešla.

4. Toliau nuplauname ir supjaustome pomidorus ir sudedame ant sūrio. Uždengiame dangčiu ir 
paliekame 10-15 minučių ant mažos ugnies.

5. Prieš patiekimą pagrąžinkite žalumynais. Paruošta!

Skanaus!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/zakuski-veganskie/vkusnaya-pitstsa-na-lavashe/
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Čapati indiškas paplotėlis
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Čapati – indiškas paplotėlis

Autorė: Tatjana Zacharova

Gaminimo trukmė: 1 valanda 20 minučių

Ingredientai 

• Viso grūdo kvietiniai miltai 2 stiklinės
• Sviesto pagal skonį
• Druska pagal skonį
• Karštas vanduo (ne verdantis) 1 stiklinė

Čapati yra ypač populiarus Indijos šiaurėje. Tam tikru gaminimo metu, paplotėlis pradeda 
išsipūtinėti. Tai vyksta dėl garų, kurie patenka iš vidaus.

Čapati lengva pagaminti namų sąlygomis, jie puikiai papildo sriubas bei antruosius patiekalus.

Receptas

1. Sušildykite vandenį. Pridėkite į miltus druskos. Sumaišykite miltus su vandeniu. Galima įdėti 
miltų. Tešla nelimpa prie rankų. Užtenkite dubenį su tešla ir palikite 20-30 minučių, kad tešla 
nusistovėtų.

2. Iš tešlos atplėškite nedidelį rutuliuką, iškočiokite ploną apskritimą. Jeigu reikia, galima pridėti 
miltų.

3. Įkaitinti keptuvę ant vidutinės, kuri vos karštesnė už įprastą. Padėję paplotį, laukti pirmųjų 
burbuliukų. Reguliariai vartyti, kad paplotėlis nesudegtų.

4. Tešla turi būti pilnai iškepusi (neturi likti neiškeptų vietų). Pagamintą paplotį sutepkite sviestu. 
Galima sudėti čapačius vieną ant kito kaip blynus, kad jie tolygiai įgertų sviestą. Patiekti karštus.

Malonaus apetito!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/vegetarianskie-retsepty/vegetarianskaja-vypechka/chapati-indiyskiy-khleb/
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Veganiškos dešrelės tešloje
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Veganiškos dešrelės tešloje

Autorė: Marija Kazantseva

Gaminimo trukmė: 40 minučių

Ingredientai (4 porcijos)

• Sluoksniuota tešla be mielių 1 pakelis
• Viso grūdo kvietiniai miltai 100 g
• Baltasis sezamas pagal skonį
• Veganiškos dešrelės 1 pakelis
• Daržovių aliejus pagal skonį 

Veganiškos dešrelės tešloje yra puiki alternatyva įprastoms dešroms, nes jas ruošiant nenukentėjo 
joks gyvas padaras. Tuo pačiu jos yra daug skanesnės, aromatingesnės ir sveikesnės. Patiekalas 
tinka pasninkui.

Receptas

1. Tešlą atitirpinti.
 
2. Paimkite dešreles ir perpjaukite jas per pusę.

3. Stalą pabarstykite miltais. Atšildytą tešlą iškočiokite ir padalinkite į lygius stačiakampius 
maždaug 5 cm pločio gabalėlius. Toliau supjaustytas juosteles susukite su „dešra“.

4. Dešreles suvyniokite į tešlos juosteles.

5. Paimkite kepimo skardą. Sutepkite aliejumi ir uždėkite dešreles.

6. Dešreles aptepkite aliejumi ir pabarstykite sezamo sėklomis.

7. Dešreles dedame į įkaitintą orkaitę iki 200 laipsnių, kepame 15-20 minučių.

Veganiškas dešreles tešloje geriausia patiekti karštas su mėgstamu padažu.

Skanaus! 

Nuoroda su gaminimo vaizdo įrašu: 
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/vtorye-blyuda/sosiski-v-teste/ 
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Veganiška malta mėsa
faršas
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Veganiška malta mėsa (faršas)

Autorė: Valerija Firsova

Gaminimo trukmė: 40 minučių

Ingredientai (4 porcijos)

• Žali lęšiai 300 g
• Žali svogūnai (laiškai) 1 ryšulėlis
• Česnakai 3 skiltelės
• Saulėgrąžų aliejus pagal skonį
• Druska pagal skonį
• Juodasis pipiras pagal skonį

Veganiška lęšių malta mėsa yra tradicinės mitybos alternatyva maltai mėsai. Su šiuo faršu galite 
rasti daug skanių ir įdomių patiekalų: veganiškų koldūnų, veganiškų pyragėlių, bulvių su veganišku 
faršu, keptų orkaitėje. Patiekalai skanūs ir sotūs - rekomenduoju!

Receptas

1. Lęšius pamirkykite 12 valandų.

2. Išmirkę lęšius nuplauname tekančiu vandeniu ir sutriname blenderiu (stacionariu/ panardinamu) 
arba susukame per mėsmalę. Turiu stacionarų blenderį, įpyliau truputį vandens, kad blenderis 
susitvarkytų. Be to, šis vanduo išgaruos iš maltos lęšių masės.

3. Nuplaukite ir susmulkinkite žalius svogūnų laiškus. Taip pat galite naudoti svogūno galvutę.

4. Pakepinkite maltą lęšių masę augaliniame aliejuje. Palaipsniui išeis drėgmės perteklius, masė 
pradės kepti. Retkarčiais pamaišykite. Kai malta lęšių masė bus beveik paruošta, įberkite svogūnų, 
druskos ir pipirų pagal skonį.

5. Pabaigoje česnaką sutriname ant trintuvės ir beriame į maltą masę. Keletas minučių ir viskas!

Skanaus!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/vtorye-blyuda/veganskiy-farsh/
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Veganiškos salotos 
Silkė pataluose
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Veganiškos salotos Silkė pataluose

Autorė: Valerija Firsova

Gaminimo laikas: 1 valanda 30 minučių

Ingredientai

• Bulvės 6 vnt
• Morkos 4 vnt
• Burokėliai 3 vnt
• Baltasis svogūnas 1 vnt
• Jūros dumbliai nori 4 vnt

Majonezui

• Citrina 1/2
• Garstyčių milteliai 1/2 arbatinio šaukštelio
• Druska 1/2 arbatinio šaukštelio
• Konservuotų baltųjų pupelių skystis 150 ml
• Augalinis aliejus 150 ml

Daugelis nuo vaikystės gerai pažįsta ir mėgsta šias salotas. „Silkė pataluose“ gali būti etiška, o 
skonis niekuo nesiskiria nuo tradicinio patiekalo. Tokių salotų paruošimo variantų yra labai daug, 
tačiau mūsų šeimoje būtent šį receptą pamėgo visi. Paprastai gaminu du patiekalus, vieną su 
svogūnais, kita be. Taip pat galite bandyti ir eksperimentuoti. Džiaugiuosi, galėdama pasidalinti 
šiuo veganišku receptu.

Receptas

1. Išvalyti bulves, morkas, burokėlius ir išvirti.

2. Kol daržovės vėsta, pasigaminkite majonezą. Mums reikės akvafabo (skysčio iš konservuotų 
baltųjų pupelių), citrinos sulčių, nerafinuoto augalinio aliejaus (naudojau saulėgrąžų), druskos ir 
garstyčių miltelių.

3. Visus majonezui skirtus ingredientus suplakite blenderyje, aliejaus kiekį galima reguliuoti 
savarankiškai: kuo daugiau aliejaus, tuo majonezas tirštesnis. Salotoms mėgstu palikti plonesnes, 
taip salotos greičiau išmirksta.

4. Pradėkite sluoksniuoti daržoves. Pirmiausia sutarkuokite bulves. Tada ant viršaus uždėkite 
svogūną (jeigu naudojate).

5. Toliau ištepkite majonezu, šaukštu švelniai išlyginkite, kad visos bulvės išsiteptų.

6. „Silkės“ gaminimas. Nori dumblius supjaustome žirklėmis arba suplėšome rankomis į smulkius 
gabalėlius.
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7. Kad nori suminkštėtų, 5 sekundes užpilkite verdančiu vandeniu ir nupilkite vandenį.

8. Dėkite nori ant lėkštės, ant majonezo sluoksnio, išlyginkite sluoksnį šaukštu.

9. Sutarkuokite morkas. Čia galite pabaigti salotas, sutarkuoti burokėlius ir patepti majonezu, tačiau
mes tęsiame toliau.

10. Sutarkuokite bulves, uždedame svogūnų sluoksnį. Sutepkite majonezu. Tada „Silkė“.

11. Tada trintos morkos. Užbaikite salotas trintais burokėliais.

12. Sutepame majonezu moliūgą ir duodam salotoms 10 minučių nusistovėti. Galima pagrąžinti 
salotas žalumynais. Salotos paruoštos!

Malonaus apetito!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/salaty-veganskie/veganskiy-salat-selyedka-pod-shuboy/ 
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Salotos Mimoza
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Salotos Mimoza

Gaminimo trukmė: 30 minučių

Ingredientai:

• Virtos morkos 2-3 vnt
• Virtos bulvės 2 vnt
• Žalias svogūnas 30 g
• Agurkas 1 vnt
• Tofu 100 g
• Jūros dumbliai nori 2 lakštai
• Ciberžolė 1/2 arbatinio šaukštelio
• Žiupsnelis juodųjų pipirų
• Sojos padažas pagal skonį
• Kokosų aminorūgštys pagal skonį
• Anakardžių majonezas 100 g

Pirma apie mano klaidas, iš kurių pasimokysite.

1. Jeigu kuriate receptą veganiškam variantui, pirmiausia patikrinkite, kokie yra originalūs 
ingredientai.

2. Leiskite tofu su nori mirkti arba sojos padaže arba kokosų aminorūgštyse, kitaip bus sausa. 
Nesumalkite nori, tik supjaustykite gabalėliais.

3. Anakardžių majonezas turi būti ne tirštas, o daugiau ar mažiau skystas, kad viskas gerai išmirktų.

Pačios salotos yra labai žiemiškos, sočios ir skanios. Suteikiu jums galimybę paruošti šias salotas ir 
savarankiškai padaryti išvadas!

Receptas

1. Paruoškite visus ingredientus.

2. Pirmam „ne žuvies“ sluoksniui mums reikia tofu, kuris supjaustytas kubeliais. Šakute 
susmulkinkite į trupinius.

3. Nori smulkiai supjaustykite žirklėmis į trikampius ir kvadratus, sudėkite į tofu.

4. Supilkite kokoso aminorūgštis, gerai išmaišykite ingredientus ir atidėkite į šoną, kad tofu ir nori 
susigertų.

5. Pagaminkite anakardžių majonezą, pavyzdžiui, pagal receptą aštrus veganiškas majonezas iš 
anakardžių ir sėklų. Jeigu jūsų anakardžių majonezas yra per tirštas, įpilkite į jį sojų pieno ir 
alyvuogių aliejaus. Sumaišykite blenderiu.

6. Atskirai supjaustykite žalią svogūną.
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7. Supjaustykite agurką atskirai. Ant stambios trintuvės sutarkuokite virtas morkas ir atskirai virtas 
bulves.

8. Toliau dėkite sluoksnius: tofu su nori, anakardžių majonezas, morkos, anakardžių majonezas, 
žalieji svogūnai, bulvės, anakardžių majonezas. Apdailinis sluoksnis: agurkas.

9. Tada paimkite smulkia tarka sutarkuotą tofu, įpilkite ciberžolės, juodųjų pipirų ir anakardžių 
majonezo.

10. Gerai išmaišykite šakute iki „kiaušinio trynio“ spalvos ir uždėkite paskutinį agurkų sluoksnį.

11. Paruošta! Įdėkite į šaldytuvą, kad įsigertų panašiai valandai. Gali būti ilgiau, mažiau 
nerekomenduoju.

Šis patiekalas skaitosi pilnavertis, jame pakankama proporcija riebalų, baltymų ir angliavandenių. 
Šių salotų užteks sotiems ir maloniems žiemos pietums!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/salaty-veganskie/salat-mimoza-veganskiy-variant/ 
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Avižiniai sausainiai
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Avižiniai sausainiai

Autorė: Olga Kuzina

Gaminimo laikas: 20 – 25 minutės

Ingredientai

• Viso grūdo kvietiniai miltai 2 stiklinės
• Avižiniai dribsniai 1 stiklinė
• Razinos 1/2 stiklinės
• Medus 1/2 stiklinės
• Alyvuogių aliejus arba kokosų aliejus 9-10 šaukštai
• Soda 1 arbatinis šaukštelis
• Cinamonas 1 arbatinis šaukštelis
• Vanduo 1-2 šaukštai

Šių sausainių receptas labai paprastas, greitai paruošiamas ir, žinoma, skanus.

Jame nėra gyvūninės kilmės produktų (jis veganiškas), nėra cukraus, tačiau yra gliuteno. Jei 
pageidaujate, kvietinius miltus galima pakeisti bet kokiais maltais miltais be glitimo (migdolų, 
kokosų, ryžių). Tokiu atveju siūlau pridėti psiliumo tam, kad būtų patogiau dirbti su tešla. Jei 
sumaišius visus ingredientus tešla nėra pakankamai lipni, pripilkite dar šiek tiek vandens. 

Receptas

1. Sumaišykite visus sausus ingredientus.

2. Palaipsniui įpilame aliejų, medų ir vandenį. Pridėjus kiekvieną naują ingredientą, viską gerai 
išmaišome.

3. Paruoškite kepimo skardą. Norėdami tai padaryti, gerai ištepkite aliejumi (galite naudoti kepimo 
popierių) ir pradėkite formuoti sausainius. Norėdami tai padaryti, paimkite dalį tešlos ir 
suformuokite didelio graikinio riešuto dydžio rutulį. Tada padėkite rutulį ant kepimo skardos, šiek 
tiek išlyginkite ranka. Mes dedame savo sausainius į orkaitę, įkaitintą iki 180 ir palaikome apie 20-
25 minutes.

Skanios arbatos!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/vegetarianskie-retsepty/vegetarianskaja-vypechka/ovsyanoe-pechene/ 
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Kokosinis tortas
„Napoleonas“

be glitimo
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Kokosinis tortas „Napoleonas“ (be glitimo)

Autorė: Julija Fisyuk

Gaminimo trukmė: 2 valandos

Ingredientai

Biskvitui

• Vanduo 200 g
• Kokosų sviestas 40 g
• Druska 1/2 arbatinio šaukštelio
• Kukurūzų sėlenos 3 šaukštai
• Mišinys be glitimo 300 g

Kremui

• Kokosų pienas 650 ml
• Kukurūzų krakmolas 15 g
• Vanduo 1/2 stiklinės
• Topinambų sirupas 150 g
• Vanilė 1/2 arbatinio šaukštelio
• Mišinys be glitimo 70 g

Kokosinis „Napoleono” receptas yra pagrįstas klasikiniu Napoleono torto receptu ir yra sveikesnė 
deserto versija. Norint, kad šis tortas būtų kuo sveikesnis, vietoje įprastų baltų miltų galima naudoti 
universalų mišinį be glitimo, jei šio mišinio nėra, jį galite pakeisti sumaišydami dvi dalis ryžių miltų
su viena dalimi tapijokos krakmolo. Taip pat šiame deserte yra naudojamas veganiškas kremas su 
riebiu kokosų pienu, o topinambų sirupas kaip saldiklis.

Apskritai, šis pyragas skiriasi nuo tradicinio atitikmens tekstūra ir struktūra, tačiau jokiu būdu nėra 
prastesnis skoniu, priešingai, kokosų kremas yra daug skanesnis ir aromatingesnis nei įprastas 
kremas, ir suteikia pyragui originalų skonį bei aromatą.

Receptas

1. Sumaišykite visus sausus tortui skirtus ingredientus: druską, miltus, sėlenas.

2. Įpilkite kokosų sviesto (lydyto) ir išmaišykite. Po to įpilkite vandens ir minkykite tešlą iki 
vientisos masės.

3. Tešlą padalinkite į 6 dalis.

4. Paruoškite du kepimo kilimėlius. Norint nenutrūkstamai vieną po kito kepti biskvito lakštus, 
reikia dviejų kilimėlių, tai yra, kai vienas biskvito lakštas kepa orkaitėje, antrasis gali būti 
iškočiojamas. Tešlos rutulį dėkite ant kilimėlio ir kuo ploniau iškočiokite.
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5. Iš iškočiotos tešlos lėkšte arba konditeriniu žiedu išpjaukite 20-22 cm skersmens apskritimą.

6. Padėkite tešlos perteklių į šoną (bus reikalingas torto puošybai).

7. Torto lakštus kepkite orkaitėje, įkaitintoje iki 180-190 laipsnių, apie 7 minutes. Gatavi lakštai 
turėtų būti šiek tiek parudavę. Kol kepa pirmasis lakštas, ant antrojo kilimėlio reikia iškočioti kitą 
tešlos gabalėlį, išpjauti apskritimą, nuimti likusią tešlos dalį. Ir taip toliau, kol visi 6 torto lakštai 
bus paruošti. Iš likusios tešlos pagaminsite dar 2 lakštus. Kepdami paskutinį šeštąjį lakštą tešlos 
perteklių palikite ant kilimėlio ir kepkite lakštus su jais, vėliau šie gabalėliai bus naudojami tortui 
papuošti.

8. Rezultatas - 8 torto lakštai ir likusi iškepta tešlos dalis dekoravimui.

9. Norint paruošti kremą, į puodą storu dugnu reikia supilti kokosų pieną, įpilti topinambų sirupo, 
vanilės ir uždėti puodą ant ugnies. Kol pienas kaista, atskirame inde reikia sumaišyti miltų mišinį, 
kukurūzų krakmolą ir šaltą vandenį, šį mišinį išmaišyti iki vientisos masės (galima naudoti trintuvą, 
kad neliktų gumuliukų). Kai pienas su sirupu užvirs, į keptuvę, neskubant, pilkite miltų ir vandens 
mišinį, nuolat maišydami, kad nesusidarytų gumuliukų, virkite ant silpnos ugnies, kol kremas 
sutirštės, apie 5 minutes. Po to grietinėlę vėl supilkite į trintuvą, suplakite ir atvėsinkite. Iš pradžių 
kambario temperatūroje, tada šaldytuve. Po to jis dar labiau sutirštės ir taps norimos konsistencijos. 
Jei grietinėlė per tiršta, galima įpilti šiek tiek vandens ir vėl išmaišyti trintuvu.

10. Kremą vizualiai padalinkite į 8 dalis ir pradėkite „tepti“ tortą, kiekvieną lakštą gausiai 
aptepdami kremu, išskyrus viršutinį. Kai tortas bus suteptas, reikia, kad lakštai gerai priglustų 
vienas prie kito. Norėdami tai padaryti, ant torto viršaus uždėkite pjaustymo lentą ir lengvai ją 
paspauskite. Galite palikti lentą ant torto viršaus 5–10 minučių, ant viršaus uždėję nedidelį svorį 
(pavyzdžiui, bananų kekę).

11. Nuimkite svorį ir likusį kremą sutepkite ant viršutinio torto lakšto.

12. Likusią paskutinę iškeptą tešlos dalį sulaužykite mažais gabalėliais.

13. Šiais gabalėliais papuoškite torto viršų. Padėkite į šaldytuvą bent parai.

Veganiškas kokosų tortas „Napoleonas” be glitimo, cukraus ir pieno paruoštas!

Skanaus!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis: 
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/veganskaya-vypechka/tort-kokosovyy-napoleon/     
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Minkšti sausainiai
su sezamu
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Minkšti sausainiai su sezamu

Autorė: Marija Karsakova

Gaminimo trukmė: 20 minučių

Ingredientai (12 porcijų)

• Baltasis sezamas 70 g
• Ryžių miltai 110 g
• Kokosų cukrus 30 g
• Kepimo milteliai 10 g
• Druska 1/3 arbatinio šaukštelio
• Augalinis pienas 200 ml
• Saulėgrąžų sėklų pasta 30 g

Prieš jus mano mėgstamiausių sausainių receptas – jis labai švelnus ir viduje minkštas, o 
pagaminamas labai lengvai. Dėka sezamo, sausainiai yra sodraus ir malonaus sezamo skonio. Labai 
rekomenduoju!

Augalinį pieną galima paimti bet kokį, neriebų, o pastą iš saulėgrąžų pakeisti į bet kurį neutralų, 
pagal skonį.

Receptas

1. Įkaitinkite orkaitę. Sumaišykite visus sausus ingredientus.

2. Pieną su saulėgrąžų sėklų pasta šiek tiek pašildykite iki 40 laipsnių, neprivedame iki virimo. 
Išmaišykite, kad saulėgrąžų sėklų pasta nesuliptų, o tolygiai pasiskirstytų.

3. Sumaišykite sausus ir drėgnus ingredientus (jeigu mėgstate ryškų saldų skonį, padidinkite 
cukraus kiekį).

4. Sausainius dėkite šaukštu ant kepimo popieriaus ir 15 minučių įdėkite į orkaitę, kuri įkaitinta iki 
170 laipsnių. Tada leiskite sausainiams šiek tiek atvėsti ir išimkite.

Skanūs ir minkšti sausainiai su sezamu paruošti!

Patiks vaikams, o taip pat ir suaugusiems su kakava, pienu arba arbata.

Sveikų ir sąmoningų užkandžių!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/veganskaya-vypechka/myagkoe-kunzhutnoe-pechene/ 
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Šokoladiniai triufeliai.
Pats paprasčiausias ir
skaniausias receptas
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Šokoladiniai triufeliai. Pats paprasčiausias ir skaniausias receptas

Autorė: Ekaterina Kokšarova

Gaminimo trukmė: 50 minučių

Ingredientai (20 porcijų)

• Datulės 300 g
• Trinta kakava 75 g
• Kakavos milteliai pagal skonį

Sotūs, šokoladiniai, su lengvu kartumu ir puikiu aromatu, šie šokoladiniai triufeliai patiks bet kokio 
amžiaus smaližiams. Norint juos gaminti, visiškai nebūtina būti konditeriu, juk sudėtyje viso tik du 
ingredientai!

Pabandykite – esu įsitikinusi, jums patiks ne tik skonis, tačiau ir pats gaminimas.

Receptas

1. Kakavos masę susmulkinkite ir ištirpinkite (ant viryklės uždėkite puodą, į puodą įpilkite vandens 
ir įdėkite į ją kitą puodą arba stiklinę, į kurią toliau bus patalpinta kakava). Datules nuplaukite ir 
pašalinkite odeles ir kauliukus. Datules geriau naudoti minkštas, kurių žievelė lengvai nusilupa, kad
nereikėtų užmerkti jų prieš tai vandenyje. Todėl, kad papildomas skystis gali pakeisti saldainių 
skonį.

2. Į blenderį sudėkite datules ir pakaitintą kakavos masę. Sumaišykite iki vienodos masės. Jeigu 
nėra mikserio, tai galima datules susmulkinti šakute ir paskui sumaišyti su ištirpusia kakava. 
Konsistencija gausis ne tokia tolygi, tačiau vis tiek bus skanu.

3. Gautą masę galima įdėti į šaldytuvą stabilizacijai 10 minučių (kad šiek tiek sukietėtų). O galima 
iš karto formuoti saldainius.

Pagamintus saldainius galima saugoti šaldiklyje – jie netampa labai kieti, o atvirkščiai, įgauna 
reikalingą konsistenciją.

Kad suteikti saldainiams estetišką išvaizdą, galima kiekvieną išvolioti. Pavyzdžiui, kakavos 
milteliuose, kokosų drožlėse, maltuose riešutuose ir kituose.

Malonaus apetito!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/deserty-veganskie/shokoladnyi-tryufel/
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Šokoladinis Braunis
iš avinžirnių
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Šokoladinis Braunis iš avinžirnių

Autorė: Sofija Litvinova

Gaminimo trukmė: 45 minutės

Ingredientai (8 porcijos)

• Virti avinžirniai 1 stiklinė
• Kokosų pienas 1/2 stiklinės
• Kokosų cukraus 4 šaukštai
• Ryžių miltai 4 šaukštai
• Kakavos milteliai 4 šaukštai
• Žemės riešutų sviestas arba kokosų aliejus 2 šaukštai
• Soda 1/2 arbatinio šaukštelio
• Druskos žiupsnelis
• Cinamonas pagal skonį
• Uogos pagal skonį
• Riešutai pagal skonį

Dažnas žmogus, pasirinkęs augalinę mitybą, iškelia klausimą – iš kur gauti baltymų? Atsakymas 
paprastas – iš pyragų! Taip, taip, jūs perskaitėte teisingai. Ir šokoladinis brauni iš avinžirnių – 
puikus to pavyzdys. 100 gramų avinžirnių yra apie 91 gramų baltymo, kaip kai kuriose žuvies ir 
mėsos rūšyse. Tačiau iš žuvies torčiuko nepadarysi, o iš avinžirnių – labai lengvai! Sunkiausia 
šiame recepte yra išmirkyti ir išvirti pačius avinžirnius, likusį darbą daro blenderis ir orkaitė. Aš 
įprastai verdu avinžirnius dideliame kiekyje ir užšaldaus ateičiai ruošti įvairius patiekalus. Tuomet 
reikia tik 15 minučių tam, kad atšaldyti jį, užpylus šiltu vandeniu. Ir nepamirškite išsaugoti skystį, 
kuris pasilieka po avinžirnių – brangi akvafaba, kurią galima panaudoti gaminant veganiškus 
desertus, kepinius, ledus ir netgi sviestą. Beje, ją taip pat galima užšaldyti, išpilsčius į tam tinkamus 
indus – ji nepraranda savo savybių. Kaip saldiklį, vietoj rafinuoto cukraus geriau rinktis topinambų 
sirupą arba kokosų cukrų, kas padarys braunį gerokai naudingesniu. Tam, kad jis gautųsi dar 
skanesnis, tai į tešlą galima įdėti šviežių uogų: trešnių, mėlynių, aviečių ar saują smulkiai sukapotų 
graikiškų riešutų. Ingredientams matuoti naudoju stiklinę, kurios talpa 400 mililitrų.

Receptas

1. Avinžirnius nuplaukite, užpilkite vandeniu ir palikite 8 valandoms (arba per naktį). Išmirkę 
nupilkite vandenį, gerai nuplaukite avinžirnius ir virkite, kol suminkštės (apie 1,5 valandas). 
Avinžirnių nuovirą nupilkite.

2. Avinžirnius ir visus kitus ingredientus, be miltų, dedame į blenderį ir susmulkiname iki vientisos 
masės. Pridėkite miltus, saują uogų ar riešutų, gerai išmaišykite ir sudėkite į kepimo indą, išklotą 
kepimo pergamentu. Kepti 180 laipsnių įkaitintoje orkaitėje 35-45 minutes. Prieš patiekiant 
atšaldyti. Malonaus apetito!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/deserty-veganskie/brauni-iz-nuta/ 
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Veganiški saldainiai „Raffaello“
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Veganiški saldainiai „Raffaello“

Autorė: Marija Kistaykina

Gaminimo trukmė: 20 minučių

Ingredientai

• Anakardžiai 200 g
• Migdolų 50 g
• Bananas 1 vnt
• Kokosų aliejus 1 šaukštas
• Kokoso drožlės 1 pakelis
• Topinambų sirupas 3-4 šaukštai
• Datulės 20 vnt

Pabandykite kartu pagaminti skanius ir sveikus saldumynus – Raffaello! Šis delikatesas savo skoniu
nenusileidžia parduotuvėje pirktiems saldumynams, tačiau savo sudėtimi juos pralenkia, nes jame 
yra natūralių ingredientų. Tokie saldumynai gali tapti ne tik jūsų stalo puošmena, bet ir nuostabia 
dovana!

Receptas

1. Nuplaukite ir išmirkykite riešutus kelioms valandoms.

2. Susmulkiname blenderyje anakardžius, tada sudedame bananą, datules, topinambo sirupą, kokosų
aliejų ir sumaišome.

3. Gautą tešlą apvoliokite kokoso drožlėse.

4. Suformuojame apvalų saldainį.

5. Sudedame migdolus į saldainių vidų.

Skanaus!

Nuoroda su gaminimo vaizdo įrašu:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/deserty-veganskie/rafaello-veganskie-konfety/
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Veganiškas obuolių pyragas
Šarlotė su avižomis 

be kiaušinių
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Veganiškas obuolių pyragas Šarlotė su avižomis (be kiaušinių)

Autorė: Julija Pylnenkaja

Gaminimo trukmė: 35 minutės

Ingredientai (6-8 porcijos)

• Obuoliai 4 vnt
• Avižiniai dribsniai 250 g
• Vanduo 250 g
• Topinambų sirupas 130 g
• Psiliumas 10 g
• Cinamonas 1 arbatinis šaukštelis
• Soda 1 arbatinis šaukštelis
• Actas 1 šaukštas
• Garstyčių aliejus 30 g

Ruduo – derliaus metas. Puikus laikas pagaminti obuolių pyragą, o tradiciškai tai – šarlotė. Lengvas
receptas ir nedidelis ingredientų kiekis leis sutaupyti laiką ir be didelių sunkumų paruoš desertą prie
arbatos.

Šiame recepte naudojamas psiliumas, gysločio sėklų luobelės, kaip klijai kiaušiniams pakeisti. 
Psiliumas, turintis jungiamąsias savybes, taip pat yra skaidulų šaltinis, kurios naudingos virškinimo 
traktui ir visam organizmui – padeda sumažinti cholesterolio ir cukraus kiekį kraujyje.

Receptas

1. Sušildykite orkaitę iki 180 laipsnių. Obuolius nulupkite ir supjaustykite griežinėliais.

2. Avižinius dribsnius sutrinkite blenderiu į miltus. Geriau naudoti ilgo virimo dribsnius. Greitai 
paruošiami dribsniai gali suteikti tešlai skystą, lipnią konsistenciją.

3. Į gautus avižinius dribsnius įdėkite psiliumą, sodą, cinamoną. Gerai išmaišykite.

4. Į atskirą indą supilkite vandenį, pridėkite topinambų sirupo ir garstyčių aliejaus (galima pakeisti 
bet kokiu kitu augaliniu aliejumi). Sumaišykite.

5. Gautą skystį supilkite į avižinius miltus, kruopščiai ir greitai išmaišykite.

6. Į tešlą įpilkite acto ir vėl gerai išmaišykite.

7. Pusę tešlos supilkite į kepimo formą, išdėliokite obuolius. Viršutiniam sluoksniui palikite šiek 
tiek obuolių.

8. Antrą tešlos dalį užpilkite ant obuolių. Sudėkite likusius obuolius. Karamelinei plutai būsimą 
pyragą galite pabarstyti cukrumi (aš to nedariau). Pyragą dėkite į įkaitintą orkaitę kepti 35-40 
minučių.
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9. Jeigu pageidaujate, pagamintą obuolių pyragą galima apibarstyti kokoso miltais arba drožlėmis, 
cukraus pudra, cinamonu, migdolų drožlėmis.

Skanaus!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/veganskaya-vypechka/veganskaya-sharlotka-s-
yablokami-i-ovsyanymi-khlopyami/     
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Desertiniai rutuliukai
iš morkų
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Desertiniai rutuliukai iš morkų

Autorė: Kristina Hmelevskaja

Gaminimo trukmė: 20 minučių

Ingredientai (10 porcijų)

• Datulės 250 g
• Morkos 150 g
• Avižiniai dribsniai 80 g
• Anakardžiai 50 g
• Cinamonas 1/2 arbatinio šaukštelio
• Kardamonas 1/2 arbatinio šaukštelio
• Kokoso drožlės pagal skonį

Skanus desertas per 20 minučių! Smaližių džiaugsmas!

Receptas

1. Pavirkite morkas 4-5 minutes.

2. Sudėkite avižinius dribsnius kartu su anakardžiais į blenderį, kombainą ir maišykite 30 
sekundžių. Tuomet perkelkite į dubenį.

3. Smulkiai sutarkuokite morkas. Perdėkite į dubenį.

4. Sumulkinkite datules. Taip pat įdėkite į dubenį.

5. Suberkite cinamoną, kardamoną ir gerai išmaišykite.

6. Suformuokite iš tešlos rutuliukus ir apvoliokite juos kokoso drožlėse.

Rutuliukai paruošti!

Galima valgyti iš karto, o galima kurį laiką palaikyti šaldytuve. Tačiau mūsų šeima dažniausiai 
valgo iš karto.

Skanaus!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/deserty-veganskie/morkovnye-shariki/ 
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Meduoliai su riešutais
be kiaušinių
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Meduoliai su riešutais be kiaušinių

Autorė: Marija Karsakova

Gaminimo trukmė: 30 minučių

Ingredientai (3-4 porcijos)

• Migdolų miltai 70 g
• Kokosų miltai 30 g
• Žalių grikių miltai 40 g
• Druska 1/4 arbatinio šaukštelio
• Kepimo milteliai 2 arbatiniai šaukšteliai
• Maltas kardamonas 1/3 arbatinio šaukštelio
• Akvafaba 100 g
• Topinambų sirupas arba Agavos sirupas 50 g
• Žemės riešutų sviestas 60 g
• Lazdyno riešutai 40 g
• Kokosų aliejus 1/3 arbatinio šaukštelio

Prieš jus paprastų ir labai skanių riešutinių meduolių receptas.

Sudėtyje bus ir migdolai, ir lazdyno riešutai ir netgi žemės riešutai pastos pavidalu. Vietoj kiaušinio
naudojame akvafabą – skystį nuo konservuotų avinžirnių ar baltųjų pupelių. Jo receptą galima rasti 
šios knygos skiltyje prie papildomų receptų.

Meduoliai gaunasi vidutiniško saldumo, todėl jeigu mėgstate saldžiau, įpilkite daugiau sirupo. Taip 
pat galima padaryti dekorą, kaip aš ir padariau, su išlydyto šokolado pagalba, o galima padaryti 
karamelę arba kokoso pagrąžinimus. Galima apsieiti ir be dekoro.

Receptas

1. Sumaišykite skystus ingredientus: akvafabą, sirupą ir pastą. Gerai išmaišykite rankine maišykle 
iki vienodos konsistencijos.

2. Sumaišykite visus sausus ingredientus, gerai išmaišykite. Lazdyno riešutus susmulkinkite į 
trupinius Sumaišykite skystus ir sausus mišinius, pridėkite susmulkintus lazdyno riešutus, viską 
gerai išmaišykite.

3. Įkaitinkite orkaitę iki 180 laipsnių, lengvai patepkite nepridegantį kilimėlį arba pergamentą 
aliejumi. Suteikite tešlai reikalingą formą ir kepkite apie 15 minučių. Duokite meduoliams atvėsti 
apie 10 minučių.

Meduoliai paruošti! Ypač skanu su augaliniu pienu arba žolelių arbata. Skanaus!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/veganskaya-vypechka/orekhovye-pryaniki/
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Veganiški vafliai iš
žaliųjų grikių be gliuteno
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Veganiški vafliai iš žaliųjų grikių be gliuteno

Autorė: Ekaterina Kokšarova

Gaminimo trukmė: 1 valanda

Ingredientai (8 porcijos)

• Žalių grikių miltai 200 g
• Kokosų pienas 200 ml
• Topinambų sirupas 5-6 šaukštai
• Apelsinų sultys 1 apelsinas
• Soda 1/2 arbatinio šaukštelio

Kartais taip norisi pamaloninti save ir savo vaikus skaniais ir sveikais kepiniais pusryčiams. Tačiau 
pažvelgus į vienos ar kitos parduotuvės „užkandžių“ sudėtį supranti, kad valgyti tikrai neverta. 
Tačiau yra išeitis – pasigaminti ką nors pačiam iš paprastų ir natūralių ingredientų.

Tam, kad tuo įsitikintume, kviečiame pabandyti veganiškų vaflių iš žalių grikių receptą be glitimo. 
Šiuose vafliuose nėra įprastų miltų, cukraus, kiaušinių ir pieno produktų, todėl jie yra labai lengvi, 
tačiau tuo pat metu skanūs ir purūs.

Receptas

1. Išsijokite miltus į gilų dubenį. Miltus galite pasigaminti patys, kavamalėje sumaldami žalius 
grikius ir persijodami per smulkų sietelį.

2. Įpilkite vanilės, sodos ir topinambų sirupo. Gerai išmaišykite.

3. Įpilkite sulčių ir kokosų pieno. Vėl gerai išmaišykite.

4. Įkaitinkite vaflinę ir kepkite vaflius iki auksinės rudos spalvos.

Tokie vafliai viduje yra minkšti ir švelnūs. Juos galima patiekti su sirupu, namine uogiene ar 
medumi.

Skanaus!

Nuoroda:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/veganskaya-vypechka/veganskie-bezglyutenovye-vafli-
iz-zelyenoy-grechki/ 
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Naminė Nutella
Šokoladinė pasta
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Naminė Nutella. Šokoladinė pasta

Autorė: Marija Kazantseva

Gaminimo trukmė: 1 valanda 30 minučių

Ingredientai (4 porcijos)

• Kokosų aliejus arba kakavos sviestas 60 g
• Topinambų sirupas 25 g
• Kerobas 30 g
• Avižų pienas 100 ml
• Lazdyno riešutai pagal skonį

Nutella – tai vienas iš pačių populiariausių produktų visame pasaulyje. Tai daugelio vaikystės (ir ne 
tik) mėgstama šokoladinė pasta. Ji turi švelnią tekstūrą ir prisotinta šokoladiniu riešutų skoniu. 
Siūlome jums paruošti naudingą nutellą pagal naminį receptą ir pavaišinti jūsų artimuosius ir 
giminaičius. Malonaus apetito!

Receptas

1. Vandens vonelėje išlydome kokosų sviestą. Pridedame kerobo. Išmaišome visus gumuliukus.

2. Įpilame topinambų sirupo. Kruopščiai išmaišome.

3. Šokolado mišinį įdedame į dubenį. Įpilame pieno. Sumaišome.

4. Lazdyno riešutus susmulkiname į smulkius trupinius. Pridedame į nutellą.

5. Kai nutella atvėsta, dedame ją į šaldiklį 40-60 minučių, kad ji sutirštėtų. Patiekiame ant stalo.

Skanaus!

Nuoroda su gaminimo vaizdo įrašu:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/deserty-veganskie/domashnyaya-nutella-shokoladnaya-
pasta/
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Kremas be gliuteno
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Kremas be gliuteno

Autorė: Julija Pylninkaja

Gaminimo trukmė: 10 minučių

Ingredientai

• Kokosų pienas 300 ml
• Kokosų cukrus 20 g
• Ryžių miltai 30 g
• Cinamonas pagal skonį
• Malto imbiero šaknies pagal skonį
• Vanilė pagal skonį

Lengvas ir greitas aromatinio kremo receptas, kuris pagaminamas itin greitu būdu. Jame nėra 
kiaušinių, gliuteno ir krakmolo.

Kremą galima panaudoti įvairiems desertams: keksams, pyragams ir tortams, pavyzdžiui, 
apelsininiams biskvitams, o taip pat susuktiems vafliams.

Naudojamu miltų kiekiu galima varijuoti kremo tirštumą, tačiau reikia numatyti, kai kremas 
pastovės, jis dar šiek tiek sutirštės. Kremu iš nurodyto ingredientų kiekio galima uždengti 2-3 
nedidelio biskvitinio torto dalis. Jeigu deserto pagrinde yra aštrokas prieskonis, tai numatykite tai, 
pridėdami į kremą cinamoną ir imbierą.

Receptas

1. Įkaitinkite kokosų pieną ant vidutinės ugnies, pridėkite kokosų cukraus ir prieskonių, kruopščiai 
permaišykite ir priveskite iki virimo.

2. Pastoviai maišydami rankiniu maišytuvu, nedidelėmis porcijomis įveskite į pieną ryžių miltus 
(galia panaudoti pilno grūdo). Pavirkite kremą 4-6 minutes, nenustodami aktyviai maišyti 
maišytuvu. Jeigu nepavyko pridėti miltų į pieną be gumuliukų, tai susmulkinkite juos blenderiu, tai 
galima padaryti iškarto karštu pavidalu ant viryklės arba jau po to, kai nusistovi kremas.

Priklausomai nuo jūsų pageidavimų, kremą galima naudoti karštu (šiltu) arba atšaldytu pavidalu.

Pavyzdžiui, sutepkite kremu plonas, traškias duoneles ir sudėkite jas vieną ant kito, pridėkite 
kokosų, maltų riešutų, pabarstykite kerobu ar kakava, palikite nusistovėti, kol verdate arbatą. Kai 
arbata bus paruošta, skanėstas taip pat bus paruoštas!

Skanaus!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/deserty-veganskie/zavarnoy-krem-bez-glyutena/
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Datulių sirupas
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Datulių sirupas

Autorė: Valerija Firsova

Gaminimo trukmė: 1 valanda 30 minučių

Ingredientai

• Datulės 1200 g
• Vanduo 500 ml

Datulių sirupas – tai puiki alternatyva rafinuotam cukrui. Jį galima pridėti į desertus, košes. Pats iš 
savęs sirupas ypatingai saldus, tačiau labai naudingas.

Gaminamas pakanamai greitai, o rezultate gaunasi visas stiklainis skanaus sirupo. Labai 
rekomenduoju.

1. Svarbu taisyklingai pasirinkti datules. Pirkite neapdirbtas datules dėžutėse. Jie sotesni ir 
naudingesni. Receptui mums prireiks dviejų dėžučių. Vienos dėžutės svoris apie 600 gramų.

2. Datules praplauname ir atskiriame nuo kauliukų.

3. Sudedame datules į puodą ir įpilame vandens. Vanduo turi uždengti datules 1-2 centimetrais. 
Vandens kiekį reguliuokite savarankiškai. Verdame datules apie 40 minučių.

4. Tada sutriname tyrę ir duodame atvėsti.

5. Su audeklo arba specialaus maišelio pagalba išspaudžiame sirupą. Gautas sirupas jau paruoštas, 
tačiau jį galima padaryti dar tirštesnį. Tam vėl statome jį ant ugnies. Jį galima išvirti du kartus. 
Tuomet sirupas bus tirštesnis.

6. Toliau sirupą perpilame į stiklinį indą ir duodame atvėsti. Sirupas paruoštas. Galima saugoti 
šaldytuve.

Skanaus!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/sousy-veganskie/finikovyy-sirop/
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Sūdyta karamelė
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Sūdyta karamelė

Autorė: Julija Fisiuk

Gaminimo trukmė: 25 minutės

Ingredientai

• Baltasis cukrus 250 g
• Kokosų aliejus 50 g
• Druska 2 g
• Kokosų kremas 180 g

Sūdyta karamelė yra vienareikšmiškai vienas iš populiariausių desertų, tortų, pyragų ir keksų 
užpilas. Jo paslaptis – saldaus ir sūraus skonio derinys, kurių kiekvienas pabrėžia vienas kitą. 
Saldžioje masėje esantys druskos grūdeliai karamelei suteikia neapsakomą skonį. Tradiciškai sūdyta
karamelė gaminama iš augalinės grietinėlės ir sviesto, tačiau šiame recepte nėra gyvūninės kilmės 
produktų. Tik kokosų kremas, cukrus, druska ir kokosų aliejus. Jeigu pas jus yra galimybė baltą 
cukrų pakeisti į kokosinį, tai padarykite tai, nuo karamelės bus gerokai daugiau naudos.

Receptas

1. Į storasienį aukštą puodą supilti cukrų ir ištirpdyti ant labai lėtos ugnies, pastoviai maišant, kad 
cukrus neprikeptų. Jeigu temperatūra per daug aukšta, galima nuimti puodą nuo ugnies ir šiek tiek 
atšaldyti, tęsiant maišymą. Neturi būti pridegusio cukraus kvapo. Jeigu tai įvyko, karamelė 
sugadinta ir bus karti, geriau padaryti naują porciją.

2. Atskirame inde sumaišyti kokoso aliejų su sviestu ir kaitinkite beveik iki užvirimo. Kremo kiekis 
turi įtakos karamelės konsistencijai. Jei dėsite daugiau, bus skystokas, jei mažiau, tai tirštesnis ir 
klampesnis.

3. Kai cukrus visiškai ištirps ir taps tamsiai gintarinės spalvos, į jį reikia įpilti karšto kremo. Šiame 
etape verta būti labai atsargiems. Dedant kremą į cukrų, jis pradeda garuoti ir stipriai putoti. Būtent 
todėl reikalingas aukštas puodas. Galima pridėti kremą palaipsniui, greitai maišant.

4. Papildomai pakaitinkite karamelinę masę iki vienodos konsistencijos. Joje neturi pasilikti cukraus
sirupo intarpų. Šiame etape karamelė bus ne tokia tiršta, kaip po sukietėjimo. Kai karamelė taps 
vienalytė, nuimkite puodą nuo ugnies ir palikite 10-15 minučių atvėsti. Į šiek tiek atvėsusią 
karamelę pridedame druskos ir išmaišome. Druska neturi pilnai ištirpti, bus skaniau, jeigu ji pasiliks
grūdeliais. Perpilti į stiklainį ir atvėsinti iki kambario temperatūros. Laikyti šaldytuve.

Jeigu karamelė per stipriai sukietėja, joje gali pasirodyti nedidelės kokosų aliejaus dalys. Tuomet 
prieš vartojimą verta pastatyti stiklainį į tarą su karštų vandeniu 5 minutėms, permaišyti karamelę ir 
ji vėl taps vienalyte. Gero apetito!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/deserty-veganskie/solyenaya-karamel/ 
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Zefyrai iš obuolių tyrės
akvafabos pagrindu
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Zefyrai iš obuolių tyrės akvafabos pagrindu

Autorė: Julija Fisyuk

Gaminimo trukmė: 40 minučių

Ingredientai

Zefyrams

• Baltasis cukrus 50 g
• Obuolių tyrė 125 g
• Citrinos sultys 1 arbatinis šaukštelis
• Akvafaba iš avinžirnių 70 g

Sirupui

• Agaras 8 g
• Baltasis cukrus 200 g
• Vanduo 100 ml
• Vanilinis cukrus 2 pakeliai

Šiems zefyrams reikia iš anksto paruošti akvafabą. Kaip virti akvafabą rasite šios knygos papildomų
receptų skiltyje. Mūsų receptui akvafabos reikia pagaminti panašiai dviem kartams. Turi gautis 
tiršta, panaši į žele masė. Atšaldyti ją šaldytuve.

Taip pat reikia iš anksto paruošti obuolių tyrę. Norėdami tai padaryti, jums reikia žalių rūgščių 
obuolių (pavyzdžiui, Granny Smith veislių), juose yra daug pektino. Obuolius nuplaukite, 
supjaustykite gabalėliais kartu su šerdimi ir kepkite orkaitėje, kol suminkštės. Pertrinkite trintuvu, o 
po to per sietelį. Gautą tyrę atvėsinkite. Patogu iš karto pasigaminti kelias obuolių tyrės porcijas, 
išdėliotas į mažus indelius, laikyti šaldiklyje ir naudoti pagal poreikį.

Norėdami paruošti zefyrus, turite turėti maišytuvą, kurio galia ne mažesnė kaip 450 vatų, mažesnio 
galingumo maišytuvas gali nesugebėti išplakti akvafabos į stabilias putas.

Receptas

1. Paruoškite konditerinį maišelį su antgaliu. Įdėkite į aukštesnį indą, kad būtų patogu dėti zefyrų 
masę. Į kepimo skardą patieskite kepimo popieriaus, ant jo „pasodinsime” zefyrus iš kulinarinio 
maišelio.

2. Į nedidelį puodą supilkite agarą, vandenį ir cukrų sirupui. Atidėkite. Atskiruose induose 
išmatuokite 50 g cukraus ir 125 g obuolių tyrės.

3. Į gilesnį indą įpilkite akvafabą ir plakite didžiausiu maišytuvo greičiu apie 5 minutes.
Plakdami toliau, per kitas 5 plakimo minutes, po truputį, keliais žingsniais, pilkite citrinos sultis, 
cukrų ir obuolių tyrę.
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4. Toliau plakant akvafabą, puodą su sirupui skirtais ingredientais pastatykite ant ugnies, užvirinkite
ir užvirę, nuolat maišydami, troškinkite apie 5 minutes. Jei turite termometrą skysčiams, tuomet 
turite kontroliuoti sirupo temperatūrą. Kai jis pasiekia 110 laipsnių, sirupas yra paruoštas. Sirupas 
turi tapti labai tirštas ir lipnus.
5. Nukelkite puodą su sirupu nuo ugnies, palaukite, kol burbuliukai nusileis ir plona srovele 
supilkite sirupą į akvafabą, toliau plakite (sirupo srovelės geriau nepilti ant maišytuvo). Zefyro 
masę plakite ne ilgiau kaip vieną minutę.

6. Zefyro masę perkelkite į konditerinį maišelį.

7. Nedelsdami zefyrus „pasodinkite” ant kepimo popieriaus. Nepamirškite, kad agaras stabilizuojasi
kambario temperatūroje.

Patyrę konditeriai pataria turėti pasiruošę bet kokią silikoninę formą, kad zefyrui nepavykus 
(pavyzdžiui, jis netektų tūrio, formos), zefyro masę būtų galima įdėti į formą. Gausite pastilę.

Zefyrai iš akvafabos stabilizuojasi per 24-36 valandas. Stabilizacijos laikas priklauso nuo oro 
drėgmės ir kambario temperatūros. Praėjus šiam laikui, zefyrus reikia pabarstyti cukraus pudra, 
kukurūzų krakmolu arba abiejų ingredientų mišiniu (jūsų pasirinkimas).

Zefyrus galima laikyti atvirame inde, šie zefyrai neišdžius.

Zefyrus patiekite su arbata. 

Skanaus!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/deserty-veganskie/klassicheskiy-yablochnyy-zefir-na-
akvafabe/ 
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Skanus keksas iš morkų
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Skanus keksas iš morkų

Autorė: Jevgenija Šiškova

Gaminimo trukmė: 1 valanda 45 minutės

Ingredientai (10 porcijų)

• Morkos 650 g
• Nerafinuotas cukranendrių cukrus 300 g
• Saulėgrąžų aliejus nerafinuotas 200 ml
• Vanduo 180 ml
• Razinos 140 g
• Malto kardamono 5 g
• Druska 3 g
• Viso grūdo kvietiniai miltai 460 g
• Soda 10 g
• Citrina 1/2 vnt
• Manų kruopos 5 g

Keksas iš morkų – nuostabus desertas. Aromatingas, vidutiniškai saldus ir labai skanus. Tarkuotos 
morkos verdant suminkštėja, o keksas turi minkštą ir sočią tekstūrą. Į tešlą galima įdėti šiek tiek 
citrusinių vaisių žievelės. Geriausiai keksą patiekti atvėsintą.

Receptas

1. Morkas sutarkuojame vidutine tarka. Plauname razinas, susmulkiname kardamoną, jeigu jis 
nesusmulkintas, persijojame miltus. Perdedame morkas į didelį dubenį. Įpilkite sukrų ir druską.

2. Būtina, ka morkos duotų sultis, o cukrus dalinai ištirptų. Tam keletą minučių rankomis maišome 
morkas su cukrumi.

3. Į dubenį su morkomis pridedame saulėgrąžų aliejų, kardamoną ir razinas. Kruopščiai išmaišome.

4. Dabar į dubenį įpilame miltus ir iš naujo kruopščiai permaišome. Nugesiname soda pusės citrinos
sultimis (arba actu), pridedame prie būsimo kekso ir išmaišome. Įkaitiname orkaitę iki 190 laipsnių,
sutepame formą aliejumi ir pripilame į ją manų kruopų. Tešlą įdedame į formą.

5. Kepame keksą 1 valandos bėgyje, esant temperatūrai 190 laipsnių. Tuomet sumažiname iki 160 
laipsnių ir kepame dar pusę valandos. Galima patiekti papuoštą riešutais.

Malonaus apetito!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/deserty-veganskie/sochnyy-morkovnyy-keks/ 
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Aguonų vyniotinis
pasninkui be gliuteno
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Aguonų vyniotinis pasninkui be gliuteno

Autorė: Julija Pylnenkaja

Gaminimo laikas: 40 minučių

Ingredientai (1 porcija)

• Aguonos 50 g
• Žalių grikių miltai 50 g
• Kukurūzų miltai 35 g
• Psiliumas 7 g
• Vanduo 250 ml
• Garstyčių aliejus 15 g
• Razinos 50 g
• Topinambų sirupas 2 šaukštai
• Kinva 50 g
• Tapijokos krakmolas 5 g

Pasistengiau padaryti lieso aguonų vyniotinio receptą be glitimo kuo paprastesnį, žingsnis po 
žingsnio aprašyme pateiksiu variantus, kaip pakeisti ar pridėti kitų ingredientų.

Jeigu reikia didesnės porcijos, tiesiog padvigubinkite maisto kiekį, padarykite vieną didelį arba du 
mažus vyniotinius. Desertas skanus ir šiltas, ir šaltas. Tikiuosi, kad tai praskaidrins ramų laiką su 
arbata ir jums.

Vaikystėje mėgau bandeles su aguonomis. Tačiau dėl didelio kiekio cukraus, kiaušinių, mielių, 
esančių šiose bandelėse, jų teko atsisakyti. Tačiau tai nėra priežastis atsisakyti jas kepti su 
aguonomis, nes tai ne tik skanu, bet ir labai sveika, nes aguonos yra vienos iš turtingiausių kalciu ir 
daro teigiamą poveikį žmogaus centrinei nervų sistemai.

Šiame recepte nėra glitimo, saldumą galima reguliuoti razinų ir saldiklio kiekiu.

Receptas

1. Per naktį pamirkykite aguonas švariame vandenyje per naktį.

2. Psiliumą užpilkite 30 ml vandens, palikite 10 minučių.

3. Kinvą sumalkite kavamale iki miltų, sumaišykite su kitų rūšių miltais, įberkite krakmolo (galite 
naudoti kukurūzus). Vietoj šių rūšių miltų galite naudoti avižinių dribsnių ir kvietinių miltų mišinį, 
tada krakmolo nereikia.

4. Sumaišykite sausus ingredientus. Šiame etape galima dėti saldiklį, bet kadangi įdaras gana 
saldus, aš šį žingsnį praleidžiu. Jeigu noriu, įdedu šiek tiek. Palaipsniui įpilkite 150 ml vandens (gali
prireikti šiek tiek mažiau), tada įpilkite aliejaus (galima naudoti bet kokias daržoves), užminkykite 
tešlą, padėkite į šaldytuvą 30 minučių.
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5. Razinas (ar kitus džiovintus vaisius) nuplaukite, užpilkite šiltu vandeniu.

6. Nupilkite vandenį nuo aguonų, tai nesunku padaryti per smulkų sietelį, įpilkite 50-70 ml vandens 
arba augalinio pieno. Virkite ant silpnos ugnies 12-15 minučių. Jeigu vandens nepakanka, pilkite po
truputį. Iki virimo pabaigos aguonų vanduo turi visiškai išgaruoti.

7. Tešlą iškočiokite ant miltais pabarstyto paviršiaus.

8. Į aguonas suberkite razinas, 1-2 šaukštus topinambų sirupo (kitą skystą saldiklį arba kokosų, 
cukranendrių cukrų). Išmaišykite. Įdarą paskirstykite ant tešlos.

9. Susukite ritinį, padėkite ant kepimo skardos, naudodami nepridegančią dangą.

10. Kad susidarytų šviesi plutelė, vyniotinį, sutepkite augaliniu aliejumi arba augaliniu pienu, 
nedideliu kiekiu topinambų sirupo (šį žingsnį galima praleisti). Kepame iki 180 laipsnių įkaitintoje 
orkaitėje 30-40 min. Vyniotinis turi šiek tiek ruduoti.

Skanaus! Om!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/veganskaya-vypechka/postnyy-makovyy-rulet-bez-
glyutena/ 
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UŽKANDŽIAI  

145



Humusas.
Naudingas užkandis
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Humusas. Naudingas užkandis

Autorė: Aliona Klišina

Gaminimo laikas: 1 valanda 10 minučių

Ingredientai

• Avinžirniai 200 g
• Baltasis sezamas 2 šaukštai
• Citrinos sultys 1/2
• Alyvuogių aliejus 3 šaukštai
• Kmynų 1/2 arbatinio šaukštelio
• Kalendros 1/2 arbatinio šaukštelio
• Paprika 1/2 arbatinio šaukštelio
• Malti juodieji pipirai 1/2 arbatinio šaukštelio
• Druska pagal skonį

Dėl ypatingos humuso produktų sudėties, jis suteikia teigiamą kompleksinį poveikį žmogaus 
organizmui, kuris jį vartoja reguliariai.

Štai kelios naudingos savybės, kurias jūs galite gauti:

- aprūpina organizmą pakankamu kiekiu natūraliais augaliniais baltymais,
- normalizuoja medžiagų apykaitą,
- sumažina cukraus kiekį kraujyje,
- padeda pašalinti toksines medžiagas iš organizmo,
- stabilizuoja širdies ir kraujagyslių sistemą,
- atlieka gydomąjį poveikį nervų sistemai.

Receptas

1. Palikite avinžirnius per naktį šaltame vandenyje. Ryte nuplaukite tekančiu vandeniu, įpilkite 
vandens santykiu 1:5 ir virkite kol bus paruošta (apie 1 valandą).

2. Sezamo sėklas sutrinkite su vandeniu, kad susidarytų pasta.

3. Į virtus avinžirnius įpilkite sezamo pastos, alyvuogių aliejaus, prieskonių, 1/2 citrinos sulčių, 
druskos ir šiek tiek vandens, kuriame jie virė.

4. Sumaišykite panardinamu blenderiu iki vientisos masės. Pagal norus, galima pridėti smulkiai 
supjaustytų žalumynų.

Skanaus!

Nuoroda su gaminimo vaizdo įrašu:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/sousy-veganskie/humus-poleznyy-perekus/
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Veganiškas paštetas
iš avinžirnių ir lęšių
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Veganiškas paštetas iš avinžirnių ir lęšių

Autorius: Bogdan Čudin

Ingredientai

Paštetas iš avinžirnių

• Avinžirniai 1 stiklinė
• Alyvuogių aliejus 1/2 stiklinė
• Vanduo
• Druska pagal skonį
• Prieskoniai pagal skonį

Paštetas iš lęšių

• Žalieji lęšiai 1 stiklinė
• Morkos 1 vnt
• Paprika 1 vnt
• Alyvuogių aliejus 1/2 stiklinės
• Druska pagal skonį
• Prieskoniai pagal skonį

Veganiško pašteto receptas iš avinžirnių

1. Iš anksto užmirkykite avinžirnius. Būtinai išplaukite juos prieš gaminant.

2. Sudėkite avinžirnius į puodą ir virkite apie 2 valandas. Pridėti druskos pagal skonį.

3. Nupilame buljoną į atskirą indą, jis dar bus reikalingas.

4. Supilame alyvuogių aliejų, prieskonius ir šiek tiek sultinio. Paprastai kuo daugiau aliejaus, tuo 
paštetas skanesnis. Sultinio geriau įpilti po truputį, kad paštetas netaptų per skystas.

5. Susmulkiname mūsų produktus panardinamu blenderiu.

Veganiško pašteto receptas iš lęšių

1. Iš anksto užpilti lęšius. Būtinai praplaukite juos prieš paruošimą. Užpilti į puodą lęšius ir virti 
apie valandą. Pridėti druskos pagal skonį.

2. Morkas ir papriką supjaustykite mažais gabalėliais.

3. Likus 15 minučių iki lęšių išvirimo, pridedame morkas ir papriką.

4. Praėjus 15 minučių nupilame buljoną į atskirą tarą, jis bus dar reikalingas.
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5. Pridedame alyvuogių aliejų, prieskonius ir šiek tiek buljono. Kaip taisyklė, kuo daugiau aliejaus, 
tuo skanesnis gaunasi paštetas. Sultinį geriau pridėti po truputį, kad paštetas nesigautų per skystas.

6. Susmulkiname mūsų produktus su panardinamu blenderiu.

Paštetai paruošti! Malonaus apetito!

Nuoroda:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/zakuski-veganskie/veganskie-pashtety-gotovyat-deti/
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Veganiška dešra
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Veganiška dešra

Autorė: Natalija Šaulskaja

Gaminimo trukmė: 10 minučių

Ingredientai

• Žirnių miltai 150 g
• Malto kardamono 1/2 arbatinio šaukštelio
• Maltos kalendros 1 arbatinis šaukštelis
• Česnako milteliai 1 arbatinis šaukštelis
• Malto muskato riešuto 1/2 arbatinio šaukštelio
• Maltų juodųjų arba maltų baltųjų pipirų 1/2 arbatinis šaukštelis
• Druska 1 arbatinis šaukštelis
• Agaras 1 arbatinis šaukštelis
• Burokėlių sultys 1 šaukštas
• Saulėgrąžų aliejus 50 g
• Vanduo 750 g

Netgi patyrė vegetarai kartais nori kažkokių seniai pamirštų skonių ir nors mes visi su jumis žinome
posakį, kad dešroje visiškai nėra mėsos, vis tiek galima ją pagaminti visiškai veganišką, kur bus 
suprantama ir nekenksminga sudėtis. Tai ne pirmas mano būdas pagaminti dešrą, tačiau jis man 
pavyko ne iš karto. Už šį receptą dėkojame Elenai Pivtorak. Na ką gi, kas su manimi?

Receptas

1. Pakaitiname prieskonius ant karštos, sausos keptuvės apie 30 sekundžių. Agarą užmerkiame 1-2 
šaukštuose šalto vandens. Paruošiame burokėlių sultis. Norėdami tai padaryti, smulkia tarka 
sutarkuokite nedidelį žalių nuluptų burokėlių gabalėlį, tada per marlę išspauskite sultis.

2. Visus sausus ingredientus permaišome metaliniame inde.

3. Dabar paimame rankinę maišyklę ir pradeda pilti šaltą vandenį, kruopščiai maišydami masę, kad 
nebūtų gumulėlių. Ten pat įpilame agaro, sumaišome ir pradedame virti ant mažos ugnies. Verdame
5 minutes pastoviai maišydami, neleisdami pridegti.

4. Nuimame puodą nuo ugnies ir greitai įmaišome burokėlių sultis ir augalinį aliejų be kvapo.

5. Iš karto, nieko nelaukdami, įdedame masę į stiklinius stiklainius ir įdedame į šaldytuvą 3-4 
valandoms. Praėjus šiam laikui, mūsų veganiška dešra lengvai išimama iš stiklinės ir supjaustoma 
griežinėliais. Labai tinka ant sumuštinio su šviežiomis daržovėmis. Tikiuosi, kad jūs ne tik 
bandysite pagaminti dešrą pagal šį receptą, tačiau ir parašysite mums, kaip jums tai pavyko.

Sėkmės!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/zakuski-veganskie/veganskaya-kolbasa/ 
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Rauginti kopūstai
su spanguolėmis
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Rauginti kopūstai su spanguolėmis (klasikinis receptas)

Autorė: Marija Kolmogorova

Gaminimo trukmė: 120 valandų

Ingredientai

• Baltieji kopūstai 2-3 kg
• Morkos 2-3 vnt
• Lauro lapas 2-3 vnt
• Gvazdikas 2-3 vnt
• Juodųjų pipirų žirneliai 1 arbatinis šaukštelis
• Vanduo 0,5-1 l
• Jūros druskos 1,5 arbatinis šaukštelis
• Baltojo cukraus arba medaus 1 arbatinis šaukštelis
• Spanguolės 2 šaukštai

Receptas

1. Raugintų kopūstų paruošimui mums reikės: kopūstų, morkų, prieskonių (lauro lapų, gvazdikėlių, 
juodųjų pipirų), cukraus (arba medaus) ir spanguolių. Kopūstai iš karto fermentuosis stiklainyje, 
todėl mums reikės ir 3 litrų stiklainio.

2. Susmulkiname kopūstą vidutinio storumo, šiek tiek pailgos formos griežinėliais ir įpilame 1 
šaukštą druskos (be kauburėlio), išmaišome ir lengvai minkome, tačiau nedaug. Toliau ant trintuvės 
(šiuo atveju naudojama trintuvė korėjietiškoms morkoms) sutriname morkas. Ant trijų litrų 
stiklainio dugno dedame prieskonius – lauro lapą, gvazdikėlius, juoduosius pipirus, žirnelius. Tada 
pradedame dėti kopūstus ir morkas į stiklainį, šiek tiek sutrombuodami juos, vienu metu pridedame 
spanguoles.

3. Toliau gaminame sūrymą kopūstams. Į švarų vandenį, kurio yra 0,5 litrai, įpilkite 0,5 šaukšto 
druskos ir 1 šaukštą cukraus (arba medaus). Gerai išmaišome ir užpilame kopūstus taip, kad sūrymo
lygis būtų aukščiau, nei kopūstų lygis ant 1 centimetro. Šiuo atveju buvo panaudota 0,5 litro 
vandens. Vandens kiekis priklauso nuo jūsų kopūstų sultingumo. Jeigu neužteko 0,5 lito, tai tiesiog 
pripilkite dar šiek tiek švaraus vandens.

4. Uždengiame stiklainį marle arba bet kokiu medvilniniu audiniu ir dedame į lėkštę, kad 
fermentacijos metu net nutekėtų sūrymas. Kopūstus paliekame raugti kambario temperatūroje 3-5 
dienas.

5. Du kartus per dieną kopūstus būtina persmaigstyti medine lazdele tam, kad išeidinėtų dujos. 
Pirmas dvi dienas vyksta labai stiprus bakterijų dauginimosi procesas, sūrymas burbuliuoja ir 
išsilieja per stiklainio kraštus. Tačiau jau trečią dieną tai nustoja ir kopūstai įgauna pieniškai-rūgštų 
aromatą ir sūrymas tampa permatomas. Šiame etape jūs galite paragauti kopūstus. 

6. Jeigu skonis pakankamai rūgštus, tai statome stiklainį į šaldytuvą, jeigu jūs mėgstate rūgštesnį, tai
galima dar 1-2 dienas palaikyti ją šiltoj vietoje, o tuomet įdėti į šaldytuvą tolimesniam saugojimui. 
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Rauginti kopūstai patiekiami su nerafinuotu saulėgrąžų aliejumi, o taip pat (pagal norus) su 
žalumynais ir svogūnais.

Rauginti kopūstus pageidautina su gera nuotaika, tuomet jie gausis traškūs, gražūs ir idealaus 
rūgštumo. Sėkmės visiems!

Nuoroda:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/salaty-veganskie/kvashenaya-kapusta-s-klyukvoy-
klassicheskiy-retsept/
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Rauginti kopūstai
be druskos
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Rauginti kopūstai be druskos

Autorė: Natalija Šaulskaja

Gaminimo trukmė: 20 minučių

Ingredientai (10 porcijų)

• Baltieji kopūstai 1 kg
• Morkos 100 g
• Vanduo 200-400 ml
• Prieskoniai pagal skonį

Raugintais kopūstais, turbūt, nieko nenustebinsi. Visi žino šį gerai žinomą patiekalą. Tačiau su 
druska tai ne visai rauginti, o sūdyti kopūstai. Druska naikina daugelį mikroorganizmų, įskaitant ir 
svarbius virškinimui enzimus. Būtent todėl mano rauginti kopūstai palaipsniui tapo be druskos.

Rauginti kopūstai yra ne tik naudingi, skanūs, tačiau ir yra daugelio patiekalų paruošimo pagrindas. 
Ją galima įdėti į kopūstų sriubą, į barščius, į kopūstus, į raugintus agurkus. Galima pagaminti 
įvairias salotas, vinegretus, galima panaudoti kaip pyragaičių, kukulių įdarą. Jų pagaminimas yra 
labai lengvas ir bet kas su tuo lengvai susitvarkys. Galima parašyti ištisą romaną apie milžinišką 
raugintų kopūstų naudą mūsų organizmui.

Naminiai rauginti kopūstai – tai laktobakterijos, kurios normalizuoja virškinimo trakto darbą, 
vitamino C, kalcio, natrio, fosforo šaltinis. Rauginti kopūstai – nuostabus ir natūralus būdas atstatyti
žarnyno mikroflorą tiek po antibiotikų, tiek ir po organizmo valymo praktikų, tokių, kaip Šanka 
Prakšalaną arba sausas badavimas.

Receptas

1. Šinkuojame kopūstą (supjaustome pailgai), morkas sutarkuojama stambia tarka, iš prieskonių 
pasirinkau krapus, aštrų rinkinį salotoms. Čia galite patys sugalvoti, ko jūs norite: galbūt anyžių, 
galbūt saldžiuosius pankolius ar džiovintas paprikas griežinėliais ir kajeno pipirus. Be prieskonių 
taip pat bus labai skanu.

2. Viską išmaišykite, šiek tiek spausdami rankomis, pertrindami visą masę.

3. Gerai sutrombuojame stiklainiuose ir užpilame vandenu. Jeigu yra – iš šaltinio ar šulinio: būtų 
gerau, kad nebūtų virtas. Tačiau jeigu nėra variantų, tai pilkite bet kokį. Aš pridedu maistinio 
sūrymo, nuo prieš tai buvusio gaminimo ir fermentacijos procesas vyksta greičiau. Pirmuosius 
kopūstus raugiau be sūrymo ir išlaikiau kiek ilgiau. Stiklainius su kopūstais statykite į kitą tarą, nes 
sūrymas nubeginės, dangtelį nestipriai pridenkite, reikalingas oro patekimas. Dėl geresnio 
rauginimo iš viršaus galima padėti neplautą kopūsto lapą, jame daugiau reikalingų mikroorganizmų.
Tačiau tai, žinoma, klausimas atviras. Kad su reikalingais mikroelementais nesurinkti dar ir 
nereikalingų. Galite ne į stiklainius padėti, o į puodą. Vanduo turi visiškai padengti kopūstą.
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4. Taip paliekame tris dienas, tiesiog ant virtuvės stalo, tačiau vengiame tiesioginių saulės 
spindulių. Dedame į šoną, ant spintelės, į tamsesnę vietą. 1-2 kartus per dieną kopūstus prabadome, 
kad aprūpinti oro patekimą į dugną. Paruošti kopūstai taps traškūs ir įgaus rūgščiai saldų skonį, 
tuomet mes įdedame ją į šaldytuvą. Tokie kopūstai laikomi neilgai, reikia mėnesio-dviejų bėgyje 
juos suvalgyti. Kai aš pabandžiau sūrymą, kiek nustebau. Jo skonis labai panašus į naminės giros 
skonį.

Draugai, dabar mes žinome, kaip mums tai daryti! O dar, tai yra vertingas ir skanus probiotikas ir, 
kas ypač gerai, jį galima panaudoti įvairių žaliavalgiškų patiekalų, sriubų, padažų ir netgi jogurtų 
gaminimu! Įsikvėpkite ir kurkite!

Nuoroda:
https://vege.one/recipes/syroedcheskie-retsepty/zakuski-siroed/kvashenaya-kapusta-bez-soli/
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Prancūziški kruasanai
be mielių, be cukraus, 

be kiaušinių
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Prancūziški kruasanai – tradiciniai prancūziški pusryčiai be mielių, be cukraus, be kiaušinių

Autorė: Aleksandra Štukaturova

Gaminimo trukmė: 40 minučių

Ingredientai (8 porcijos)

• Sluoksniuota tešla be mielių 500 g
• Ciberžolė 1/2 arbatinis šaukštelio
• Saulėgrąžų aliejus 50 ml
• Kerobas pagal skonį
• Saldiklis 3-4 šaukštai

Bičiuliai, šiandieną gaminsime patiekalą, kuris įeina į tradicinius prancūziškus pusryčius – skanūs, 
lengvi, traškūs kruasanai be mielių, be cukraus ir be kiaušinių.

Šiame recepte sužinosite sveikų veganiškų kruasanų gaminimo paslaptis ir jų atsiradimo istoriją, o 
taip pat pajausite Prancūzijos atmosferą. Bon appétit!

Receptas

1. Tešlą atitirpinti – nakčiai padėti į šaldytuvą arba kelioms valandoms padėti kambario 
temperatūroje.

2. Įkaitinkite orkaitę iki 180 – 200 laipsnių. Sumaišome aliejų (saulėgrąžų, kokosų ar kitą), 
ciberžolę ir saldiklį (agavų sirupą, topinambą, datules, medų a kitą). Leiskite mišiniui užvirti, kol 
ruošiame kruasanus.

3. Darbo vietą pabarstykite miltais ir iškočiokite tešlą stačiakampiu iki 3-4 mm storio. Iš didelio 
stačiakampio išpjauname 10-12 cm pločio stačiakampius. Kiekvieną stačiakampį išpjaukite įstrižai, 
kad gautumėte 2 trikampius. Trikampius apverskite kita puse ir ant viršaus pabarstykite kerobą, 
kaip miltus, toliai paskirstykite kerobą ant tešlos. Dar kartą apverskite aukštyn baltą pusę.

4. Kiekvieno trikampio pagrindo viduryje padarome apie 3 cm pjūvį. Pakelkite kraštus nuo pjūvio ir
sulenkite į viršų, ir į šonus. Tešlą nuo pagrindo iki viršaus susukame į vamzdelį. Viršutinį galą 
tvirtai pritvirtiname prie vamzdelio (galite suvilgyti pirštus vandenyje).

5. Dedame kruasanus ant riebalais ištepto kepimo popieriaus, kuriuo išklota kepimo skarda. Gausiai
sutepkite „auksiniu mišiniu“ iš aliejaus, ciberžolės ir saldiklio. Dedame į orkaitę.

6. Kepame 20-25 minučių bėgyje. Patiekite karštus su apelsinų sultimis ir cikorijų gėrimu.

Bon appétit!

Nuoroda su gaminimo vaizdo įrašu:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/veganskaya-vypechka/kruassany/
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Bandelės burgeriams
be gliuteno
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Bandelės burgeriams be gliuteno

Autorė: Julija Pylnenkaja

Gaminimo trukmė: 40 minučių

Ingredientai (2 porcijos)

• Avinžirnių miltai 50 g
• Ryžių miltai 50 g
• Tapijokos krakmolas 20 g
• Psiliumas 1 arbatinis šaukštelis
• Vanduo 100 ml
• Soda 1/3 arbatinio šaukštelio
• Actas 1 šaukštas
• Druska pagal skonį
• Baltasis sezamas pagal skonį
• Augalinis aliejus 1 šaukštas

Šviežios naminės bandelės yra nesulyginamos su jokiais parduotuvės kepiniais! Greitas bandelių be 
gliuteno gaminimo variantas tiks bet kokiems sumuštiniams, užkandžiams į net burgeriams.

Receptas

1. Receptas labai paprastas. Iš pradžių sumaišome dviejų rūšių miltus, krakmolą, psiliumą, druską. 
Pridedame aliejų (mes naudojome sezamo), actu nugesintą sodą palaipsniui pilame į vandenį ir 
kruopščiai išminkome tešlą, iš pradžių šaukštu, paskui šlapiomis rankomis (tešla lipni).

2. Leiskite tešlai šiek tiek pailsėti, kol pašildome orkaitę iki 180 laipsnių. Formuojame bandeles, 
pabarstome sezamo sėklomis. Įdedame į orkaite panašiai 40 minučių. Bandelės ilgai išlieka šviežios
ir minkštos, jeigu jos nėra per daug užlaikomos orkaitėje. Prašau, patikrinkite bandeles mediniu 
iešmeliu ir sumažinkite kepimo laiką, priklausomai nuo jūsų orkaitės.

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/veganskaya-vypechka/bulochki-dlya-buterbrodov-bez-
glyutena/ 
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Pyragėliai Kutabai
su žalumynais
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Pyragėliai Kutabai su žalumynais

Autorė: Tatjana Zacharova

Gaminimo trukmė: 30 minučių

Ingredientai

• Žalumynai 400 g
• Kvietiniai miltai 3 stiklinės
• Vanduo 1 stiklinė
• Druska pagal skonį
• Saulėgrąžų aliejus 1 šaukštas
• Prieskoniai pagal skonį

Kaip pradėti valgyti daugiau žalumynų? Galima dėti jas ne tik į salotas ir kokteilius, tačiau ir 
gaminti azerbaidžanietiškus pyragaičius su žolelėmis, kurie yra vadinami kutabai. Receptas įdomus 
tuo, kad pyragaičiai kepami sausoje keptuvėje ir žalumynai viduje nėra iki galo termiškai 
apdorojami. Tai leidžia išsaugoti dalį vitaminų. Galite pridėti kalendros, krapų, petražolių – bet 
kokius turimus žalumynus. Vietoj kvietinių miltų galite naudoti bet kokius kitus arba pusę kviečių 
pakeisti viso grūdo grūdais.

Receptas

1. Tešlai pagaminti reikia sumaišyti vandenį ir miltus santykiu 1 dalis vandens ir 3 dalys miltų. 
Sumaišykite. Tešla neturi lipti prie rankų. Palikite 15 minučių. Paruoškite įdarą: susmulkinkite 
žalumynus, įberkite prieskonius ir druskos, taip pat aliejaus (nebūtina).

2. Įkaitinkite keptuvę. Iš anksto paruoštos tešlos nuplėškite nedidelį rutuliuką, iškočiokite ant 
miltais pabarstytos lentos, išdėliokite žalumynus. Kutabai susitvirtina kaip bet kurie blynai ar 
koldūnai – sugnybiant.

3. Kepkite sausoje keptuvėje iš abiejų pusių, kol atsiras rudos dėmės. Galima patiekti ir prie pirmo 
patiekalo, ir prie antro.

Linkime skaniai pavalgyti!

Nuoroda:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/veganskaya-vypechka/kutaby-s-zelenyu/ 
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Kukurūziniai čipsai
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Kukurūziniai čipsai

Autorė: Natalija Šaulskaja

Gaminimo trukmė: 1 valanda 30 minučių

Ingredientai

• Kukurūzų kruopos 1 stiklinė
• Vanduo 1 l
• Alyvuogių aliejus 2 šaukštai
• Kario pagal skonį
• Bazilikas pagal skonį
• Čiobrelių pagal skonį
• Rozmarinas pagal skonį
• Druska 1 arbatinis šaukštelis

Bičiuliai, patraškinkime kukurūzinius čipsus be gliuteno, pamerkdami juos į kokį skanų padažą, 
kurio receptą rasite tinklapyje vege.one. Pasigaminti naminius čipsus yra visiškai paprasta ir tai bus 
puiki alternatyva nesveikiems bulviniams traškučiams.

Receptas

1. Pastatome virti vandenį, įdedame druskos ir įpilame kukurūzų kruopas. Pastoviai maišome. 
Verdame, kol bus paruošti apie 15-20 minučių. Rezultate gauname vienodą masę. Taip pat galima 
panaudoti greitpuodį, įdėti į jį visus ingredientus ir gauti paruoštą košę per 5 minutes.

2. Nuimame košę nuo ugnies ir pridedame į ją žoles ir prieskonius, išmaišome ir ištraukiame 
kepimo skardą. Ją ištepame aliejumi ir ištepame mentele aliejumi karštą košę plonu sluoksniu. Teks 
pasistengti, kruopščiai ruošiant košę kepimui, kad sluoksnis pasiskirstytų tolygus ir plonas. Tam 
mums padės alyvuogių aliejus, į kurį panardiname mentelę ir sutepame būsimus traškučius, o košė 
nelimpa prie mentelės ir lengviau išlyginama.

3. Tada peiliu arba pjaustytuvu supjaustome masę. Kepame 30 minučių įkaitintoje 200 laipsnių 
orkaitėje. Priklausomai nuo orkaitės, verta žirėti, kad čipsai paruduotų, ir vos pakiltų nuo šonų. Liko
tik ištraukti pagamintus čipsus, humusą, arba paštetą iš baltųjų pupelių ir smagiai patraškėti.

Skanaus!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/zakuski-veganskie/kukuruznye-chipsy/
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Akvafaba iš avinžirnių
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Akvafaba iš avinžirnių

Autorė: Julija Fisyuk

Gaminimo trukmė: 2 valandos

Ingredientai

• Avinžirniai 200 g
• Vanduo 1 l

Akvafaba – tai skystis, likęs išvirus avinžirnius ar kitus ankštinius augalus. Puikiai plakasi, ne 
prasčiau nei kiaušinių baltymai. Akvafaba taip pat yra skystis, gaunamas iš konservuotų žirnelių, 
pupelių ar avinžirnių. 

Naudojant tokią akvafabą, svarbu pažvelgti į produkto sudėtį. Desertams netinka akvafaba, kurioje 
yra druskos ir acto. Šis skystis tinka naminiam liesam majonezui. Desertams akvafabą geriau 
išsivirti patiems ir tai visai nesunku.

Darbo su akvafaba taisyklės paprastos: švari ir šalta akvafaba bei indai, kuriuose ji plakama.

Receptas

1. Sausus avinžirnius užpilkite dideliu kiekiu švaraus vandens ir palikite 8-12 valandų, kad 
išbrinktų. Avinžirniai labai padidės, maždaug 2 kartus.

2. Iš avinžirnių nupilkite vandenį, supilkite juos į puodą ir užpilkite šviežiu vandeniu, kad vanduo 
pakiltų virš avinžirnių maždaug 2 pirštais. Mūsų atveju pakaks 1 litro vandens.

3. Virkite ant silpnos ugnies po užvirimo mažiausiai 2 valandas.

4. Atvėsinkite iki kambario temperatūros, kada atvės, per naktį laikykite šaldytuve kartu su 
avinžirniais.

5. Nukoškite avinžirnius, o skystį – akvafabą, supilkite į stiklainį ir laikykite šaldytuve. Jei akvafaba
nebuvo naudojama tris dienas, geriau ją užšaldyti dalimis ir naudoti pagal poreikį.

Su tokiu ingredientų santykiu gausime maždaug 550 ml akvafabos.

Nuoroda:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/deserty  -  veganskie/akvafaba/   
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Tešla koldūnams
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Tešla koldūnams

Autorė: Natalija Šaulskaja

Gaminimo trukmė: 10 minučių

Ingredientai

• Kvietiniai miltai 700 g
• Vanduo 250 ml
• Druska 1 arbatinis šaukštelis

Koldūnų tešla – tai yra gana bendras tešlos pavadinimas, iš kurio galima gaminti daugybę skanių 
kulinarinių patiekalų. Koldūnai, kukuliai, koldūnų suktinukai, sausainiai, čeburekai, pyragėliai, 
lazanijos, chapati ir tai toli gražu ne visas sąrašas.

Mūsų tinklapyje Vege.one yra daug tokių receptų, tačiau ne visada yra detalus aprašymas, kaip 
pagaminti tešlą šiems patiekalams. Mes pasitaisome ir dalinamės su jumis receptu. Iš šių produktų 
jūs galite pagaminti vieną kilogramą tešlos.

Receptas

1. Ant stalo išsijojame kvietinius miltus. Kalvoje padarykite piltuvo formos įdubą. Sumaišykite 
vandenį su druska ir palaipsniui supilkite į miltų įdubą, minkydami tešlą. Tešla bus paruošta, kai tik 
įgaus vienodą konsistenciją.

2. Iš tiesų mano virtuvėje jau daugiau nei dvidešimt metų man ir mano šeimai tarnauja stebuklingas 
pagalbininkas, kuris perima dalį darbo virtuvėje ant savęs, įskaitant ir tešlos gaminimą. Todėl man 
svarbiausia prisiminti produktų santykį, įdėti juos į kombainą ir nuspausti mygtuką. Paruoštą tešlą 
palaiko 30-40 minučių, uždengę medžiagine servetėle arba maisto plėvele, kad tešla taptų 
elastingesnė.

Tuomet su džiaugsmu naudokite paruoštą tešlą mėgstamų patiekalų gamybai!

Etiškų patiekalų ir malonaus apetito!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/veganskaya-vypechka/testo-pelmennoe/
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Naminis veganiškas
majonezas iš akvafabos
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Naminis veganiškas majonezas iš akvafabos

Autorė: Evgenija Šiškova

Gaminimo trukmė: 2 valandos

Ingredientai

• Citrinų sultys 1 arbatinis šaukštelis
• Druska 1/2 arbatinio šaukštelio
• Garstyčios 1 arbatinis šaukštelis
• Asafetida 1/4 arbatinio šaukštelio
• Akvafaba iš avinžirnių 150 ml
• Augalinis aliejus 250-300 ml

Puikus veganiško majonezo receptas vegetariškos ir augalinės mitybos megėjams.

Švelnus, vidutiniškai tirštas, pikantiškas, toks majonezas gaminamas greitai ir lengva naminėse 
sąlygose, tačiau reikalauja papildomo laiko avinžirnių užmerkimui.

Iš esmės jį galima gaminti su bet kokių ankštinių augalų nuoviru arba su skysčiu iš konservuotų 
avinžirnių, žirnelių: tai akvafaba arba koncentruotas skystis, likęs kepant pupeles, avinžirnius ar 
kitus ankštinius augalus.

Toks majonezas gali būti naudojamas salotoms, antriems patiekalams, sriuboms, užkandžiams 
pagardinti.

Įdomu? Gaminkime veganišką majonezą kartu!

Receptas

1. Užmirkykite avinžirnius per naktį arba bent 5-6 valandas.

2. Vandenį, kuriame mirko avinžirniai, išpilame vandenį ir išplauname avinžirnius.

3. Avinžirnius sudedame į puodą ir užpilame vandeniu, kad jie būtų apsemti panašiai 1-2 
centimetrus.

4. Virkite, kol bus paruošti. Vanduo per tą laiką išvirė ir dengia avinžirnius jau iki pusės.

5. Nupilame šį skystį į stiklainį, atvėsiname, užsukame dangteliu ir statome į šaldytuvą. Šiandieną 
mums prireiks tik 3 šaukštų nuoviro. Jeigu jūs neplanuojate nieko gaminti iš to, kas liko, tai galima 
užšaldyti akvafabą ir panaudoti ją pagal poreikį.

6. Reikalingą akvafabos kiekį perpilame per sietelį, jis turi būti tirštokas.

7. Toliau visus ingredientus išskyrus augalinį aliejų, sumaišome iki vienodos masės blenderiu arba 
mikseriu.
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8. Plona srove įpilame aliejų ir vienu metu plakame mūsų būsimą veganišką majonezą. Svarbu įpilti
aliejų palaipsniui, kitaip mišinys nesutirštės.

9. Įpilame aliejaus iki tol, kol mišinys netaps tirštas. Būtent dėl šios priežasties aliejaus gali prireikti
nuo 190 iki 250 ml.

10. Mums gavosi iš tiesų universalus padažas, kuris puikiai papildys praktiškai bet kokį patiekalą su
lengvu, pikantišku tonu.

Skanaus!

Nuoroda:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/sousy-veganskie/domashniy-mayonez-iz-akvafaby/ 
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Veganiškas majonezas
iš linų sėmenų
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Veganiškas majonezas iš linų sėmenų

Autorė: Julija Pylnenkaja

Gaminimo trukmė: 10 minučių

Ingredientai

• Linų sėmenys 2 šaukštai
• Vanduo 60 ml
• Linų sėmenų aliejus 6 šaukštai
• Garstyčios 2,5 arbatinio šaukštelio
• Citrinų sultys 2 šaukštai
• Druska pagal skonį
• Baltojo cukraus pagal skonį

Manau, kad kiekvienas žmogus, kuris siekia gyventi sveikai supranta, kad įprastas kiaušinių 
pagrindo majonezas yra sunkus ir netgi kenksmingas produktas, jeigu perskaityti į sudėtį ant 
perkamų padažų etiketės. Tačiau vis dėlto majonezas yra geras padažas salotoms ir užkandžiams, 
malonios tekstūros ir suriša maisto produktus į patiekalą, pabrėždamas jų skonį.

Šiame recepte mes naudojame linų sėklas ir linų sėmenų aliejų, kurie yra labai naudingi sveikatai. 
Linuose yra baltymų ir aminorūgščių, daug vitaminų ir mikroelementų, riebalų rūgščių (ypač 
vertingų omega-3).

Receptas

1. Linų sėklas sumalkite kavamalėje. Perpilame į indą, palaipsniui pilame vandenį, gerai išmaišome 
ir kaitiname mišinį ant viryklės. Nuolat maišykite, kol masė taps tiršta. Neprivedame iki virimo. 
Nukeliame nuo viryklės, duodame atvėsti iki kambario temperatūros.

2. Kai mišinys atvėso, perkeliame jį į blenderio dubenį, įberkite žiupsnelį cukraus (mes naudojome 
kokoso), šiek tiek druskos ir gerai sumaišome. Tuomet pradedame pridedinėti po 1 šaukštą aliejaus, 
kiekvieną kartą sumaišydami visą masę. Tokiu būdu atskirai įdedame kiekvieną aliejaus šaukštą. 
Galbūt jums prireiks 1-2 šaukštų aliejaus daugiau. Orientuokitės pagal konsistenciją, ji gali gautis 
gerokai skystesnė, nei įprastame majoneze, tačiau po kurio laiko šiek tiek sutirštės. Perdedame 
majonezą į kitą talpą, pridedame druskos pagal skonį, garstyčių ir citrinos sulčių. Sumaišome. 
Padažas paruoštas!

Majonezas gali būti laikomas šaldytuve keletą dienų.

Skanaus! Om!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/sousy-veganskie/lnyanoy-mayonez/
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Picos tešla be mielių
ir be kiaušinių

177



Picos tešla be mielių ir be kiaušinių

Autorė: Elizaveta Murzina

Gaminimo trukmė: 10 minučių

Ingredientai (2 porcijos)

• Viso grūdo kvietiniai miltai 2 stiklinės
• Ryžių miltai 1 stiklinė
• Saulėgrąžų aliejus 2 šaukštai
• Ciberžolė 2 arbatiniai šaukšteliai
• Druska pagal skonį
• Vanduo 1,5 stiklinės

Dažnai namų šeimininkės klausia savęs: „Kaip gaminti picos tešlą be mielių ir kiaušinių?“ 
Atsakymas visiškai paprastas! Surišantys komponentai bus ryžių miltai ir karštas vanduo. Ši tešla 
yra universali. Puikiai tinka prie kitų miltinių gaminių, pavyzdžiui, koldūnų, blynelių, pyragaičių, 
čeburekų. Pagaminti labai paprasta!

Receptas

1. Sumaišyti ryžių ir kviečių miltus.

2. Pridėti druską, kurkumą ir gerai išmaišyti. Pripilti saulėgrąžų aliejų į mišinį.

3. Palaipsniui įpilame vandenį (jos gali prireikti šiek tiek mažiau, nei 1,5 stiklinės, būkite 
dėmesingi). Vanduo būtinai turi būti karštas (40-45 laipsniai), kad tešla kaip ir užvirtų, įgautų 
lipnias savybes, nes mes gaminame be kiaušinių.

4. Išminkykite tešlą ir duokite susistovėti apie 5-10 minučių.

Tešla paruošta!

Galima pradėti įgyvendinti idėjas.

Nuoroda:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/veganskaya-vypechka/testo-dlya-pitstsy/
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Veganiškas sviestas
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Veganiškas sviestas

Autorė: Marija Karsakova

Gaminimo trukmė: 5 minutės

Ingredientai (280 g porcija)

• Rafinuotas kokosų aliejus 240 ml
• Rapsų aliejus arba alyvuogių aliejus 2 šaukštai
• Jūros druskos 1/2 a arbatinio šaukštelio
• Augalinis pienas (sojos arba migdolų) 80 ml
• Deaktyvuotos mielės (arba įprastos) 1 šaukštas
• Ciberžolė 1/4 arbatinis šaukštelio
• Obuolių actas 1 šaukštas

Pradėjusi maitintis veganiškai, dažnai susiduriu su klausimu: kuo pakeisti mėgstamą sviestą 
rytiniams sumuštiniams?

Yra keletas būdų, kaip pasigaminti veganišką sviestą. Šis man patinka lengvai sūdytas, primena 
sumuštinius su sviestu, lengvai pabarstytus druska, kuriuos mėgau vaikystėje. Druskos kiekį galite 
keisti pagal savo skonį, didinant ar mažinant. Be to, šį sviestą galima naudoti kepiniuose tomis 
pačiomis proporcijomis, kas pakeičia klasikinį sviestą.

Sviestą gaminsime rafinuoto kokosų aliejaus pagrindu, tačiau jis bus gerokai sveikesnis. Aš 
rekomenduoju daryti iš nerafinuoto kokosų aliejaus, jeigu jūs neturite nieko prieš lengvą kokoso 
aromatą. Pasirinkite savo skoniui.

1. Sumaišykite augalinį pieną ir obuolių actą, kol suminkštės. Geriau vartoti sojos ar migdolų pieną.

2. Ištirpinkite kokosų aliejų ir sumaišykite blenderiu kartu su rapsų aliejumi. Svarbu! Jeigu 
naudojate nerafinuotą alyvuogių aliejų, tai šį žingsnį praleiskite ir pabaigoje šaukštu įmaišykite 
alyvuogių aliejų, nes plakant blenderiu jis gali išsiskaidyti.

3. Augalinį pieną, druską, ciberžolę (dėl spalvos) ir deaktyvuotas maistines mieles (galite ir be jų) 
įdėkite į kokosų aliejų, į blenderį, sumaišant iki vientisos masės. Jeigu naudojame alyvuogių aliejų, 
tai rankiniu būdu įmaišoma tai į mūsų masę.

4. Paruoštą sviestą supilkite į formą ir įdėkite į šaldytuvą, kol sukietės. Sviestas paruoštas!

Prieš naudojimą išimkite iš šaldytuvo 5-10 minučių. Šaldytuve galima laikyti iki dviejų savaičių. 
Užšaldžius šaldiklyje, tinkamumo laikas yra iki trijų mėnesių.

Skanaus!

Nuoroda:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/sousy-veganskie/veganskoe-slivochnoe-maslo/ 
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Greitoji adžika
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Greitoji adžika

Autorė: Julija Pylnenkaja

Gaminimo trukmė: 10 minučių

Ingredientai

• Pomidoras 2 vnt
• Raudonasis saldusis pipiras 30 g
• Morkos 20 g
• kalendros pagal skonį
• Petražolės pagal skonį
• Garstyčios 1/2 arbatinio šaukštelio
• Asafetida pagal skonį
• Druska pagal skonį
• Raudonieji aštrūs pipirai pagal skonį

Prisimenu ilgą receptą, kurį gamindavo mano tėvai vasaros sezono pabaigoje. Jie dėdavo ją į 
stiklainius ir mes valgėme tą adžiką visą žiemą. Adžikoje buvo daug česnakų, daržovės buvo 
troškinamos ant aliejaus. Kai man prireikė aštraus pomidorų padažo, nusprendžiau kiek įmanoma 
supaprastinti ir palengvinti receptą, tačiau tuo pačiu atkurti pažįstamą skonį. Gavosi greitasis 
adžikos receptas be virimo. Nusprendžiau pasidalinti tuo, kas man pavyko.

Receptas

1. Naudojome du nedidelius prinokusius ir minkštus pomidorus, kurių bendras svoris 230 g. Pagal 
šią informaciją nustatykite kitų ingredientų kiekį, jų skaičių galite padidinti arba sumažinti pagal 
savo skonį. Taigi, pomidorus užpilame verdančiu vandeniu. Nulupame odelę. Įdedame į blenderį. 
Smulkiai supjaustome pipirą ir pridedame jį prie pomidorų.

2. Smulkiai supjaustome žoleles.

3. Supjaustome morkas mažais kubeliais, pridedame prieskonius. Pagrindinį skonį adžikoje suteikia 
asafetida ir raudonasis pipiras. Jeigu jūs valgote svogūną ir česnaką, tai galite juos panaudoti vietoj 
asafetidos. Liko sumalti visus ingredientus blenderyje ir adžika paruošta.

Adžiką galima panaudoti prie pagrindinių patiekalų, kaip padažą, o taip pat sumuštiniams, 
burgeriams ir kitiems užkandžiams.

Skanaus! Om!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/syroedcheskie-retsepty/sousy-siroed/adzhika-za-pyat-minut/
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Adžika
Abchazijos ilgaamžių

receptas
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Adžika. Abchazijos ilgaamžių receptas

Autorius: Michailas Labahua

Gaminimo trukmė: 15 minučių

Ingredientai (4 porcijos)

• Džiovintos aitriosios raudonosios paprikos 4-6 vnt
• Česnakai 2-4 skiltelės
• Kalendros žirneliai 2-3 šaukštai
• Ožragė 2 šaukštai
• Jūros druskos pagal skonį
• Krapai 1/2 pundelio
• Kalendra 1/2 pundelio
• Petražolės 1/2 pundelio

Laba diena, draugai! Šiandieną pasidalinsime su jumis kaip virti vieną iš garsiausių padažų – 
adžiką. Pasaulyje egzistuoja daugybė adžikos receptų. Kai kurie prideda į ją pomidorus, kai kurie 
verda arba garina. Mes paruošime adžikos variantą be terminio apdirbimo. Mūsų adžikos pagrindu 
panaudotas abchazų ilgaamžių gyventojų receptas, kurie sumala džiovintas aitriąsias paprikas su 
prieskoniais ypatingu būdu.

Receptas

1. Išmirkome džiovintas paprikas šiltame vandenyje.

2. Nupilame vandenį ir įdedame pipirą į grūstuvą. Suberiame kalendrą, česnaką, susmulkintas 
žoleles, ožragę.

3. Sumaišome komponentus grūstuvėje, kol gauname vienodą masę. Arba tai atliekame blenderyje.

Su pipirais geriau dirbti pirštinėse. Dėl skonio taip pat galima pridėti šiek tiek graikinių riešutų.

Skanaus!

Nuoroda su gaminimo vaizdo įrašu:
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/zakuski-veganskie/adzhika-retsept-abkhazskikh-
dolgozhiteley/ 

184

https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/zakuski-veganskie/adzhika-retsept-abkhazskikh-dolgozhiteley/
https://vege.one/recipes/veganskie-retsepty/zakuski-veganskie/adzhika-retsept-abkhazskikh-dolgozhiteley/


Klasikinės garstyčios
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Klasikinės garstyčios

Autorė: Natalija Šaulskaja

Gaminimo trukmė: 5 minutės

Ingredientai (150 ml porcija)

• Garstyčių milteliai 4 šaukštai
• Vanduo 4 šaukštai
• Druska 1 arbatinis šaukštelis
• Medus 1 arbatinis šaukštelis
• Saulėgrąžų aliejus 1 šaukštas
• Citrinų sultys 1 šaukštas

Turbūt nėra šeimos, kuri nežinotų garstyčių padažo. Garstyčios populiarios ir pas mus, ir visame 
pasaulyje. Šiandieną parduotuvėje nusipirkti garstyčių padažo yra ne problema, tačiau skaitant 
sudėtį, noras pirkti dažnai prapuola. Patys paruošime šį naminį padažą iš garstyčių su paprastais, 
prieinamais ir suprantamais ingredientais.

Garstyčių aštrumas priklauso nuo sudėties, pavyzdžiui, actas, kaip rūgštis, ilgiau išlaiko tokius 
junginius. Padažo stiprumą reguliuoja gaminimo temperatūra. Pavyzdžiui, gaminant 24-38 laipsnių 
temperatūroje, padažas bus aštrus, jeigu užpilame verdančiu vandeniu, tai minkštesnis ir saldesnis. 
Kadangi garstyčios pasižymi antibakterinėmis savybėmis, jų neveikia pelėsis ar bakterijos, jos gali 
laikui bėgant tik išdžiūti, patamsėti ir prarasti skonį. Keista, kam tuomet gamintojai į jo sudėtį 
prideda tiek daug dirbtinių konservantų?

Taigi, imkimės darbo!

Receptas

1. Į dubenį, kuriame maišysime padažą, įdedame sausus garstyčių miltelius, ten suberiame druską 
(naudoju rausvą Himalajų druską) ir išmaišome.

2. Į sausą mišinį įpilame verdančio vandens ir labai kruopščiai sumaišome gautą masę, kad nebūtų 
sausų gumulėlių.

3. Paskutiniame etape sumaišome likusius skystus komponentus – medų, citrinų sultis, bet kokį 
augalinį aliejų. Analogiškai nutariau naudoti garstyčių aliejų. Padedame garstyčias į šaldytuvą, tegul
jos pastovi bent per naktį, o per ateinančias 2-3 dienas jos taps dar švelnesnio ir malonesnio skonio.

Garstyčias galima dėti į įvairius patiekalus (pavyzdžiui, sriubas) arba tepti ant duonos, taip pat dėti į
daugelį salotų, kaip užpilą.

Malonios kūrybos!

Nuoroda su gaminimo nuotraukomis:
https://vege.one/recipes/vegetarianskie-retsepty/sousy/sous-gorchitsa-klassika/
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APIE PROJEKTĄ VEGE.ONE  

Mūsų tinklapis Vege.one – tai vieta, kur susirenka bendraminčiai tam, kad padėtų kitiems atrasti 
skanios ir naudingos mitybos paslaptis visoje vegetariškoje įvairovėje, sužinoti naujausius 
vegetariškos virtuvės patiekalus ir rasti atsakymus į klausimus.

Mes pildome tinklapį informacija, kuri įdomi vegetarams ir sveikos mitybos raciono pasekėjams. 
Kiekvienas mūsų komandos dalyvis įdeda pastangas į projekto tobulėjimą dalindamasis receptais, 
atsiliepimais, itin naudingais patarimais, kaip gaminti paprastus ir naudingus patiekalus be mėsos, 
be žuvies ir kitų produktų, kurie netinka „vegetariškam“ gyvenimo stiliui.

Atsisakę valgyti mėsą jūs sužinosite, kaip tapti šviesesniais, sveikesniais ir sėkmingesniais.

Mūsų tinklapyje jūs rasite

1. V  eganiškus ir vegetariškus receptus  .
2. Rekomendacijas ir straipsnius apie vegetarizmą.
3. Asmeninės patirties atsiliepimus apie vegetarizmą (dienų, mėnesių, metų praktikos rezultatai).

Ką jūs sužinosite?

Vieni lankytojai ateina į mūsų puslapį tam, kad rastų receptus, kurie padeda sumažinti svorį be 
dietų. Kitus atveda smalsumas ir noras atlikti asmeninį eksperimentą pereinant į naudingą mitybos 
racioną. 

Tokių vietų lankymas, kaip Tibeto, Šri Lankos, Indijos, Nepalo praplečia žinias apie sveiką mitybą 
ir vegetarizmą. Daugelis skanių ir paprastų patiekalų receptų yra atvežti iš jogos turų ir pažintinių 
kelionių. Autoriniai receptai – tai mūsų draugų asmeninis atradimas, kurie su malonumu dalinasi šia
informacija.

Jūsų dalyvavimas projekte

Jeigu jūs mėgstate gaminti vegetariškus, veganiškus arba žaliavalgiškus patiekalus, norite 
pasidalinti savo receptais arba perėjimo į vegetarizmą istorijomis su kitais arba norite pasiūlyti kitą 
bendradarbiavimo pasiūlymą, prašome, parašykite mums apie tai.

Socialiniai tinklai: Youtube, Instagram, VK, Facebook.
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