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V A S A R O S  S K A N U M Y N A M S 
su uogomis!

Kai pirmosios braškės su žemuogėmis pradeda 
skelbti tikrąją vasaros pradžią, prasideda ilgai lauk
ta vietinių uogų šventė! Vasarai įsisiūbavus prie 
jų prisijungia mėlynės, trešnės, įvairiaspalviai ser
bentai, vyšnios, šilauogės... Tai pats laukiamiausias 
metų laikas, kai norisi švęsti gyvenimą, džiaugtis 
kiekviena saulėta diena ir dalintis tuo džiaugsmu 
su kitais. Būtent vasarą savo sodybose, soduose ir 
gamtoje dažniausiai susitinkame su draugais, arti
maisiais, giminėmis. Susitikus su pačiais mylimiau
siais, ant stalo norisi padėti tik pačius skaniausius 
naminius skanumynus. Tik, deja, laiko vasarą jiems 
ruošti lieka visai nedaug, nes didžiausi darbai vyk
sta soduose, daržuose, gėlynuose, miškuose, pie
vose. Ko jau ko, bet kaisti orkaitę, kildinti mielines 
tešlas, kočioti ir formuoti sudėtingus kepinius, vasa
ros metu norisi mažiausiai. Tebūnie vasaros laikas 
skirtas malonumui!
 
Į šią knygelę įtraukiau tik tuos receptus, kurie paga
minami labai greitai, nesudėtingai ir be ypatingų 
formų bei įrankių. Jei sode turite dubenį, kuriame 
maišote salotas, jis puikiai tiks ir mano firminiam 
uogų tortui su Kuršėnų vyniotiniu. Tradicinį šio tor
to receptą, su kefyru ir braškėmis, esu aprašiusi 
kny goje „Nostalgiški skanumynai“, o šį kartą siūlau 
išbandyti vasaros uogų ir gietinėlės su jogurtu 
derinį. Šį tortą visada ruošiu birželio viduryje savo 
dukros gimtadieniui. Į knygos receptų kolekciją 
įtraukiau Pavlovą su rabarbarų padažu ir braškėmis, 
nes be šio deserto vasara  ne vasara! Nors šis recep
tas gali pasirodyti sudėtingas, bet elektrinis maišy
tuvas  visą dabą nudirba už mus, belieka tik palauk
ti, kol morengas lėtai iškeps orkaitėje. Šį desertą 

galima iškepti prieš kelias dienas, o atėjus šventei 
beliks tik suplakti gietinėlę ir papuošti uogomis.  
Po šios vasaros pradžios kelionės į Paryžių, į kolek  
ciją įtraukiau ir prancūziško braškių pyrago receptą, 
kuriam tiks ne tokios gražios ir skanios bei ne vi
sai prino kusios braškės. Gamindama skanumynus 
vasarą, stengiuosi sutaupyti laiko ir vietoj biskvito 
kepimo  renkuosi pirktinius sausainius. Į knygą 
surašiau net 4 receptus su nostalgiškais gaidelio 
tipo sausai niais, vieną – su plikytais sausainiais ir 
citrininį tiramisu su damų piršteliais. Man pačiai 
ruošiant šią knygą tikras atradimas buvo Karališkas 
pudingas, kuriam naudojami duonos trupiniai, 
gaminsiu jį visą vasarą vis su kitomis sezoninėmis 
uogomis. Po kiekvienu receptu rasite ir mano re
komendaciją „Išbandykite kitaip“, kur dalinuo
si, kaip tą patį skanumyną pagaminti su kitomis 
uogomis.
 
Vasaros skanumynų niekaip neįsivaizduoju be švel
naus vanilės kvapo. Mano pats mėgstamiausias  
Santa Maria vanilinis cukrus su natūralios vanilės 
grūdeliais. Stengiuosi, kad vasaros metu priesko
nių stalčiuje niekada nepritrūktų labiausiai pasi
teisinusios Santa Maria želatinos, kepimo miltelių 
ir kokybiško vanilinio cukraus. Išbandykite vasaros 
uogas derinti ir su šildančiais prieskoniais  cina
monu bei kardamonu. Skaniausius jų derinius su 
uogomis surašiau šioje knygoje. Kviečiu išbandyti!

Laikas švęsti VASARĄ!



Morengui:
3  kiaušinių baltymų
1 stiklinės cukraus
1 šaukštelio bulvių krakmolo
1 šaukštelio citrinų sulčių
2 šaukštelių SANTA MARIA 
vanilinio cukraus
 
Kremui:
250 g maskarponės sūrio
250 g riebios plakamosios  
grietinėlės
2 šaukštų cukraus
2 šaukštelių SANTA MARIA 
vanilinio cukraus

Paruoškite morengą. Jį galite iškepti prieš 34 dienas ir laikyti sausai. Kiaušinių 
baltymus švariai atskirkite nuo trynių. Baltymus su žiupsneliu druskos išplakite 
iki purumo, tada toliau plakant lėtai supilkite cukrų ir plakite apie 10 minučių, 
kol baltymai taps labai standūs ir net ims blizgėti. Galiausiai suberkite krak
molą, vanilinį cukrų, įpilkite citrinų sulčių ir trumpai paplakite, kol viskas išsi
maišys. Paruoštą baltymų masę sukrėskite į konditerinį maišelį.

Vasaros neįsivaizduoju be PAVLOVOS! Nors klasikinis Pavlovos desertas 
patiekiamas su braškėmis, bet jį puošti galima praktiškai visomis uogomis. 
Tinklaraštyje rasite kalėdinį Pavlovos vainiką su spanguolėmis ir velykinius 
morenginius „kiaušinukus“ su citrininiu kremu. Vasarą šį desertą ruošiu vis su 
skirtingomis sezoninėmis uogomis bei iškepu įdomesnės formos morengą. 
Nors morengo kepimas užtrunka, bet jį pasiruošti galima prieš kelias dienas, 
o atėjus deserto laikui beliks tik suplakti kremą bei užberti uogų. Šios Pavlovos 
„cinkelis“ – rababarų padažas, kuris desertui suteikia gaivaus saldžiarūgščio 
skonio.

vidutinio dydžio 
desertui

30 min. 
ir kepimas 2 val.

Širdies formos 
                su braškėmis 
ir rabarbarais
PA V LO V A 

Rabarbarų padažui:
500 g rabarbarų
kelių braškių, dėl spalvos
5 šaukštų cukraus
2 šaukštelių SANTA MARIA 
vanilinio cukraus
1 šaukšto citrinų sulčių
 
Papuošimui:
250 g šviežių braškių
50 g migdolų riekelių
valgomų gėlių žiedų



Išbandykite kitaip: 

norėdami gaivesnio deserto kremo, vietoj maskarponės galite 
pa nau doti tirštą graikinį jogurtą. Uogos Pavlovai tinka pačios įvai
riau sios, nuo miško žemuogių ir mėlynių iki aviečių, gervuogių bei 
vyšnių.

 
Orkaitę įkaitinkite iki 105 laipsnių karščio. Paruoškite kepimo skardą su 
kepimo popieriumi, ant kurio nupieškite didelę širdį. Iš anksto nusipiešus 
širdies formą bus patogiau paruošti gražios formos desertą. Plaktus balty
mus spauskite iš konditerinio maišelio stengdamiesi, kad išoriniai krašte
liai būtų aukštesni, o viduriukas kiek žemesnis. Morengą pašaukite kepti 
į įkaitintą orkaitę 1 valandai ir 30 minučių, tada orkaitę išjunkite ir palikite 
ataušti praviroje orkaitėje apie 30 minučių. Iškepusį morengą galite laikyti 
sausai iki 5 dienų.
 
Išvirkite rabarbarų padažą. Rabarbarus nuplaukite, nulupkite ir supjausty
kite, suberkite į puodą kartu su keliomis braškėmis, kurios padažui su
teiks rausvos spalvos, paprastu ir vaniliniu cukrumi, bei keliais šaukštais 
vandens. Rabarbarų padažą virkite, kol jie suminkštės, tai užtruks apie 15 
minučių. Išvirusį palikite ataušti ir sutrinkite, kad būtų vientisas. Padažą taip 
pat galima pasiruošti prieš kelias dienas.
 
Išplakite kremą. Grietinėlę išplakite su maskarponės sūriu ir paprastu bei 
vaniliniu cukrumi iki standumo.
 
Formuokite desertą prieš pat patiekiant. Ant morengo paskleiskite grie
ti nėlės ir maskarponės kremą, ją apšlakstykite rabarbarų padažu, o ant 
vir šaus uždėliokite per pusę pjaustytas braškes. Paruoštą desertą apibars
tykite migdolų riekelėmis ir valgomais gėlių žiedais, čia labai tinka žemuo
gių žiedeliai.
 



Saldžiai rūgštūs rabar
barų          kąsneliai

Sausainių pagrindui:
1,5 pakelio (apie 250 g) 
klasikinių gaidelio tipo sausainių
100 g sviesto

Kondensuoto pieno sluoksniui:
1 indelio (385 g) saldinto 
sutirštinto pieno
2 šaukštelių SANTA MARIA 
vanilinio cukraus
0,5 stiklinės šviežiai spaustų 
citrinų sulčių

Paruoškite sausainių pagrindą. Sausainius sulaužykite ir trintuvu sutrinkite iki 
trupinių. Sviestą išlydykite, sulipkite ant sausainių trupinių ir išmaišykite į vien
tisą masę. Formą išklokite kepimo popieriumi ir sukrėskite sausainių bei svies
to masę, ją rankomis suspauskite ir išlyginkite. Statykite į šaldytuvą valandai, 
kad sustingtų.
 
Paruoškite kondensuoto pieno sluoksnį. Želatiną užmerkite nedideliame kie
kyje vandens, kad išbrinktų. Saldintą sutirštintą pieną sumaišykite su citrinų 
sultimis ir išmaišykite. Išbrinkusią želatiną suleiskite į karštą vandenį, išmaišy
kite kol ištirps ir supilkite į saldinto sutirštinto pieno masę. Palaukite kol masė 
kiek paauš ir supilkite ant sustingusio sausainių sluoksnio.
 
Paruoškite rabarbarų želė. Pagal savo skonį išvirkite rabarbarų kompotą ir 
perkoškite. Želatiną išbrinkinkite nedideliame kiekyje vandens, o išbrinkusią 
ištirpinkite dar karštame kompote. Palikite, kad kiek praauštų ir užpilkite ant 
sustingusio kondensuoto pieno sluoksnio. Šiame etape į želatiną sumerkite ir 
švarius našlaičių žiedus arba uogas. Palikite desertą per naktį gerai sustingti ir 
pjaustykite nedideliais gabaliukais. Šaldytuve jį galite laikyti iki savaitės.
 

Kai vasarą nesinori kaisti orkaitės, gelbsti įvairūs želė desertai. Šis sluoks niuo
tas ir mažiau tradicinis. Pirmąjį jo sluoksnį sudaro trinti sausainiai su svies tu, 
antrąjį – kondensuoto pieno želė sluoksnis, o trečiąjį – rabarbarų želė kompo
to sluoksnis. Kad būtų gražiau, į rabarbarų želė įšaldžiau valgomus našlaičių 
žiedus, vietoj jų galite berti ir sezonines uogas. Toks skanumynas šaldytuve 
išstovės iki savaitės, jį galėsite valgyti ilgiau ir mažais gabalėliais.

Ž E L Ė 
26x7 cm 
formai

20 min. 
ir šaldymas 0,5 stiklinės karšto vandens

2 šaukštelių SANTA MARIA 
želatinos

Rabarbarų želė sluoksniui:
500 ml naminio, nukošto 
rabarbarų kompoto
2 šaukštelių SANTA MARIA 
želatinos
šviežių našlaičių žiedų

Išbandykite kitaip: 

vietoj rabarbarų kompoto, galite panaudoti perkoštą ir pasaldintą kin
rožių arbatą, o vietoj našlaičių žiedų puikiai tiks šviežios žemuogės, 
mėlynės ar riekelėmis pjaustytos braškės.



Karališkas 
su rabarbarais ir 
avietėmis

P U D I N G A S 

Pudingui:
220 ml pieno
220 ml riebios grietinėlės
2 šaukštelių SANTA MARIA vanilinio 
cukraus
100 g cukraus
5 kiaušinių trynių
140 g baltos duonos maltų 
džiūvėsėlių
1 citrinos smulkiai nutarkuotos 
žievelės
 
Troškintoms uogoms su rabarbarais:
250 g šviežių rabarbarų
250 g šaldytų aviečių

Paruoškite pudingą. Pieną su grietinėle supilkite į puodą ir šildykite iki viri
mo. Kiaušinių trynius gerai išsukite su paprastu ir vaniliniu cukrumi, toliau 
maišydami lėtai supilkite karštą pienogrietinėlės mišinį, galiausiai įmaišykite 
duonos trupinius ir įtarkuokite citrinų žievelę. Kepimo formą ištepkite sviestu, 
į ją supilkite paruoštą pudingo masę. Kepkite įkaitintoje 160 laipsnių orkaitėje 
apie 1520 min. Iškepusį išimkite iš orkaitės ir palikite pravėsti.
 

Šis pudingas Britanijoje vadinamas Queen of pudings, jis ruošiamas iš trijų 
sluoksnių – pudingo su duonos trupiniais, troškintų uogų ir morengo, visi 
sluoks niai kvepia vanile. Skonis jo tikrai karališkas, gali pranokti net skaniausią 
pyragą! Šiam pudingui galima naudoti pačias įvairiausias uogas – šviežias 
ir šaldytas. Vasaros pradžiai puikiai tiks paskutiniai šaldytų uogų likučiai, su
maišyti su šviežiais rabarbarais, aš naudojau šaldytas avietes. Karališkas pu
dingas, ruošiant šią knygą, man buvo tikras atradimas, kepsiu jį vasarą vis su 
kitomis uogomis!

22 cm skersmens 
formai

15 min. 
ir kepimas

1 šaukšto citrinų sulčių
100 g cukraus
žiupsnelio druskos
2 šaukštelių SANTA MARIA 
vanilinio cukraus
 
Morengui:
5 kiaušinių baltymų
100 g cukraus
2 šaukštelių SANTA MARIA 
vanilinio cukraus



Paruoškite troškintas uogas su rabarbarais. Rabarbarus nuplaukite, nulupkite 
ir supjaustykite kubeliais, suberkite į puodą kartu su šaldytomis avietėmis, pa
prastu ir vaniliniu cukrumi, įpilkite kelis šaukštus vandens, citrinų sulčių berkite 
žiupsnelį druskos ir troškinkite apie 15 minučių. Troškintą kompotą palikite 
kiek praaušti (jį galite pasiruošti iš anksto) ir supilkite ant iškepto pudingo.
 
Paruoškite morengą. Kiaušinių baltymus gerai išplakite ir lėtai, toliau plakda
mi, supilkite paprastą ir vanilinį cukrų. Baltymus plakite, kol taps labai standūs 
ir net pradės blizgėti. Išplaktus baltymus gražiai sukrėskite ant troškintų uogų.
 
Iškepkite pudingą. Įkaitinkite orkaitę iki 190 laipsnių ir pašaukite paruoštą pu
dingą kepti 10 minučių. Patiekite dar šiltą, labai skanus ir atšalęs.

Išbandykite kitaip: 

šį pudingą galite ruošti tiek su šviežiomis, tiek ir su šaldytomis uogo mis. 
Vasaros metu išbandykite rabarbarųbraškių, vyšnių, juodųjų serbentų 
skonius.



braškių pyragas

0,5 kg šviežių braškių
115 g minkšto sviesto
0,5 stiklinės (125 ml) riebios grietinės
2 didelių kiaušinių
1 stiklinės cukraus + 1 šaukšto apibarstymui
2 šaukštelių SANTA MARIA vanilinio cukraus
180 g šviesių kvietinių miltų
1,5 šaukštelio SANTA MARIA kepimo miltelių
žiupsnelio druskos

Braškes nuplaukite nusausinkite, nuskabykite jų kotelius.
 
Minkštą sviestą gerai išsukite su stikline cukraus, kol taps purus, tai užtruks 
apie 5 minutes. Į išsuktą sviestą po vieną įleiskite kambario temperatūros kiau
šinius ir plakite tol, kol masė taps vientisa, plakdami įberkite vanilinį cukrų, 
sukrėskite kambario temperatūros grietinę.
 
Kitame inde sumaišykite miltus, druską ir kepimo miltelius. Juos suberkite į 
skystąją tešlos dalį ir užmaišykite grietinės tirštumo tešlą.
 
Orkaitę įkaitinkite iki 175 laipsnių karščio ir paruoškite kepimo formą kepimui. 
Ją ištepkite sviestu ir išklokite kepimo popieriumi. Į paruoštą kepimo formą 
sukrėskite pyrago masę, o viršų apibarstykite šaukštu cukraus. Pyragą kepkite 
apie 4045 minutes, kol įkištas ir ištrauktas medinis paga liukas bus sausas.
 
Iškepusį pyragą palikite trumpam praaušti formoje, tada ją atsekite ir išimkite 
pyragą ant grotelių, kad baigtų aušti. Valgykite jau pravėsusį. Pyragas skanus 
išsilaiko kelias dienas.

Braškes mėgstu valgyti šviežias, jomis gardinu ir puošiu tortus, bet kartais 
pačias gražiausias ir labiausiai prinokusias braškes namiškiai išrenka ir suval
go, o palieka tokias, ne visai prinokusias bei išvaizdžias, kurių niekas nebe
nori valgyti. Šio pyrago receptas skirtas būtent tokioms braškėms! Kepinys 
prancūziškai subtilus, ne per saldus, ne per riebus, kvepiantis vanile, ypač tin
kantis vėsesnei vasaros dienai prie puodelio kavos ar arbatos.

20 cm skersmens 
kepimo formai

50 min.

P r a n c ū z i š k a s 

Išbandykite kitaip: 

vietoj grietinės į pyragą galite įmaišyti riebų graikišką jogurtą ir išban
dyti pyragą iškepti su šilauogėmis.



0,5 kg braškių
250 g maskarponės sūrio
250 g riebios plakamosios grietinėlės
0,5 indelio (apie 193 g) saldinto sutirštinto pieno
4 pakelių (apie 660 g) kondensuoto pieno skonio gaidelio 
tipo sausainių
2 šaukštelių SANTA MARIA vanilinio cukraus
valgomų gėlių žiedų papuošimui, naudojau našlaites

Paruoškite kremą. Lengvai išplakite grietinę, į ją supilkite saldintą sutirštintą 
pieną ir sukrėskite maskarponės sūrį, berkite vanilinį cukrų.
 
Braškes nuplaukite, nusausinkite, nuskabykite kotelius ir supjaustykite rieke
lėmis.
 
Sluoksniuokite pyragą. Stačiakampėje formoje iš sausainių sudėkite pirmąjį 
sluoksnį – pyrago pagrindą, ant jo tepkite dalį paruošto kremo ir gražiai vienu 
sluoksniu sudėkite pjaustytas braškes. Ant braškių dėkite dar vieną sausai
nių sluoksnį, tada vėl kremą, o ant viršaus  braškes, ir vėl sausainius, kremą, 
braškes. Man gavosi 3 sausainių sluoksniai. Viršutinį sausainių sluoks nį aptep
kite kremu ir statykite nakčiai į šaldytuvą, kad subręstų.
 
Prieš patiekimą pyragą apdėliokite šviežiai pjaustytomis braškėmis ir puoškite 
valgomais gėlių žiedais.

sausainių pyragas 
su braškėmis
Tai genealiai paprastas, bet nenusakomai skanus nekeptas sausainių pyragas 
su braškėmis. Šis pyragas sluoksniuojamas iš vakaro, kad per naktį įsiskonėtų 
ir sausainiai išbrinktų. Papildomo skonio pyragui suteikia kondensuoto pie no 
sausainiai bei vietoj cukraus naudojamas saldintas sutirštintas pienas ir kvap
nus vanilinis cukrus. Šį pyragą pagaminsite per 15 minučių, beliks tik išlaukti, 
kol jis subręs šaldytuve.

S L U O K S N I U OT A S 

26x7 cm 
formai

15 min. 
ir šaldymas

Išbandykite kitaip: 

šiam pyragui galite panaudoti savo mėgstamo skonio sausainius, jis 
taip pat labai skanus su avietėmis.



500 g šviežių šilauogių
500 g šviežių braškių
800 g Kuršėnų vyniotinio  
1 citrinos sulčių ir nutarkuotos žievelės
2 šaukštelių SANTA MARIA vanilinio cukraus
1 pakelio (25 g) SANTA MARIA  želatinos
750 g natūralaus jogurto
250 g plakamosios riebios grietinėlės
1 stiklinės cukraus

Želatiną užpilkite 50 ml vandens ir palikite, kad išbrinktų. Kuršėnų vyniotinį 
supjaustykite riekelėmis. Didelį dubenį išklokite maistine plėvele. Uogas nu
plau kite ir nusausinkite.
 
Dubens, iškloto maistine plėvele, sieneles išklokite Kuršėnų vyniotinio rieke
lėmis. Nuo braškių nuskabykite kotelius ir suberkite jas maišydami su šila
uogėmis į dubenį, išklotą Kuršėnų vyniotiniu.
 
Paruoškite kremą. Lengvai išplakite grietinėlę, į ją lėtai supilkite jogurtą, ci
trinos sultis, smulkiai nutarkuotą citrinos žievelę, cukrų ir išplakite į vientisą 
kremą. Išbrinkusią želatiną ištirpinkite karšto vandens vonelėje, kai ištirps, 
įdėkite kelis šaukštus paruošto kremo, išmaišykite ir supilkite į visą kremą, 
ge rai išplakite bei užpilkite ant uogų su vyniotiniu. Pabaigai uždėkite dar ke
lias vyniotinio riekeles, kurios tarnaus, kaip torto pagrindas bei užklokite mais
tine plėvele. Tortą statykite nakčiai į šaldytuvą sustingti.
 
Norėdami išimti tortą iš formos, atidenkite maistinę plėvelę ties dugnu ir 
atsargiai dubenį apverskite ant tortinės, nuo torto atsargiai nuimkite likusią 
maistinę plėvelę ir puoškite valgomais žiedais, aš naudojau našlaites iš savo 
sodo bei atlikusias nuo torto gaminimo uogas.

Tai pats mėgstamiausias mano šeimos vasaros tortas! Pamenu, vaikystė
je mama ir močiutė jį ruošdavo paprasčiausiame dubenyje, net torto for
mos neprireikdavo, reikėjo turėti tik kokybiškos želatinos. Dabar kiekvienais 
metais jo sezoną atidarau per dukros gimtadienį ir gaminu su pirmosiomis 
braškėmis, o vasarai įpusėjus ir su kitomis sezoninėmis uogomis. Kad tortą 
galėtumėte patogiau išimti iš dubens, išklokite jį maistine plėvele, lengvai ir 
greitai tortą papuošite įvairiais valgomais gėlių žiedais. Nors šis tortas ypač 
lengvai pagaminamas, visiems daro didelį įspūdį ir labai patinka. Jo receptą 
su kefyro kremu ir braškėmis, rasite mano knygoje „Nostalgiški skanumynai“, 
jį taip pat gaminau ir laidoje „Beatos virtuvė“.

3 l talpos indui

30 min. 
ir šaldymas

Vasaros uogų tortas 
su                  vyniotiniuK u r š ė n ų 

Išbandykite kitaip: 

vietoj jogurto ir grietinėlės, kremą šiam tortui galite plakti su kefyru. 
Išbandykite jį su braškėmis, žemuogėmis ir mėlynėmis, bei su avietė
mis ir gervuogėmis.



V a n i l i n i s
c u k r u s

Santa Maria vanilinis cukrus  su natūralia vanile. Jį naudo
ju kepiniams, desertams bei įvairiems gėrimams skaninti. 
Cukraus milteliuose esantys juodi taškeliai  tai natūrali va
nilė. Šio cukraus skonis sodrus ir maloniai kvepia, jo kartais 
beriu tiesiai ant pyragų vietoj įprastų cukraus miltelių.  

Ruošiant kepinius su kepimo milteliais, pirmiausia juos rei
kėtų gerai sumaišyti su miltais bei tik tada suberti į gami
namą tešlą. Tešlą su kepimo milteliais reikia kepti iš karto, 
nes milteliai pradeda veikti nedelsiant. Pyragaičiams, tortų 
pagrindams, sausainiams, trapiai tešlai ir kitiems kepi niams 
ruošti naudoju 1 arbatinį šaukštelį Santa Maria kepimo mil
telių  100 g (150 ml) miltų.

K e p i m o 
m i lt e l i a i



Varškės                  
su šilauogėmis

500 g šviežių šilauogių
180 g minkšto sviesto
400 g riebios varškės
1 indelio (385 g) sutirštinto saldinto pieno
2 šaukštelių SANTA MARIA vanilinio cukraus
3 pakelių (495 g) klasikinio skonio gaidelio tipo sausainių
našlaičių žiedų papuošimui

Kambario temperatūros sviestą išsukite su kondensuotu pienu iki vientisu
mo. Į sviesto masę sukrėskite varškę, viską gerai išsukite iki vientisos masės, 
skaninkite vaniliniu cukrumi.
 
Sausainius sulaužykite smulkiais gabaliukais ir sumaišykite su paruošta varškės 
ir sviesto mase. Kai ji bus vientisa, atsargiai įmaišykite šilauoges, kad jos nesusi
trintu. Kelias saujas uogų palikite papuošimui.
 
Pailgą, kekso kepimui, skirtą formą išklokite maistine plėvele ir sukrėskite varš
kės tinginio masę. Ją gerai šaukštu paspauskite, supresuokite, kad masė kuo 
geriau ir be oro tarpu pasiskirstytų formoje, uždenkite maistine plėvele ir sta
tykite nakčiai į šaldytuvą, kad subręstų ir sušaltų.
 
Sustingusį varškės tinginį išimkite iš formos, išvyniokite iš maistinės plėvelės. 
Skanumyną puoškite likusiomis šilauogėmis ir valgomais našlaičių žiedais.

Meilę varškės tinginiui jaučiu nuo senų laikų. Jis greitai pagaminamas, galima 
laisvai improvizuoti skirtingais sezonais su skirtingomis uogomis ir dažniausiai 
visiems labai patinka. Tinklaraštyje rasite net kelias varškės tin ginio versijas – 
žieminę su brinkintomis džiovintomis slyvomis ir riešutais, bei vasarinę – su 
avietėmis. Ši varškės tinginio versija su šilauogėmis, receptas su kiek mažiau 
sviesto ir daugiau varškės, saldintas kondensuotu pienu ir kvepiantis vanile. 
Jį ruošdami užtruksite vos dvidešimt minučių, tik pagaminkite iš vakaro, kad 
skanumynas spėtų subręsti ir įsiskonėti šaldytuve.

T I N G I N Y S 

14x6 cm 
pyrago formai

20 min. 
ir šaldymas

Išbandykite kitaip:

varškės tinginį galite ruošti ir su kitomis uogoms: braškėmis, žemuo
gėmis ir mėlynėmis, avietėmis ir gervuogėmis. Šaltuoju metų laiku 
šviežias uogas keiskite į brinkintas džiovintas uogas, vaisius ir riešutus.



400 g šviežių aviečių
3 pakelių (495 g) klasikinio  skonio gaidelio tipo sausainių
500 g riebios grietinės
0,5 stiklinės cukraus
1 citrinos sulčių ir nutarkuotos žievelės
2 šaukštelių SANTA MARIA vanilinio cukraus
2 šaukštelių SANTA MARIA želatinos
cukraus miltelių ir valgomų gėlių žiedų papuošimui

Sausainius sulaužykite ir subėrę į kapoklę sutrinkite iki trupinių. Želatiną už
merkite šaltame vandenyje. Avietes nuplaukite ir nusausinkite.
 
Paruoškite kremą. Grietinę išplakite su paprastu ir vaniliniu cukrumi, citrinos 
sultimis ir smulkiai nutarkuota žievele. Išbrinkusią želatiną ištirpinkite karšto 
vandens vonelėje, į ją įdėkite kelis šaukštus grietinės kremo, išmaišykite ir 
plakdami supilkite į kremą.
 
Sluoksniuokite tortą. Torto formos dugną ir kraštus išklokite kepimo popie
riumi. Ant dugno berkite pirmąjį sluoksnį sausainių trupinių, o ant viršaus 
pilkite grietinės kremo, tada užberkite aviečių sluoksnį ir vėl sausainių trupi
nių, kremo, aviečių. Man gavosi 4 sausainių trupinių sluoksnių tortas. Berdami 
sausainių trupinius nepersistenkite, trupinių sluoksniai ne turi būti labai stori, 
kremas juos turi sudrėkinti. Viršutinis sluoksnis turėtų būti trupinių.
 
Susluoksniuotą tortą statykite nakčiai į šaldytuvą. Pieš patiekiant apibarstykite 
cukraus milteliais, puoškite avietėmis ir valgomais gėlių žiedais.

Tai visiškas tinginių tortas! Torto biskvitą atstoja sausainių trupiniai, kurių ne
reikia nei kepti, nei papildomai dar ko nors į juos berti. Kremas, pats papras
čiausias  grietininis su citrinų rūgštele. Aviečių ir vanilės skonis jam labai tin
ka, bet rekomenduoju išbandyti ir su kitomis uogomis.

20 cm skersmens 
tortinei

20 min. 
ir šaldymas

Sausainių 
ir aviečių tortas

t R U p i n i ų 

Išbandykite kitaip: 

šis tortas labai skanus ir su braškėmis.



Pagrindui:
1 pakelio (165 g) šokoladinio skonio gaidelio tipo sausainių
80 g sviesto
2 šaukštelių SANTA MARIA malto cinamono
 
Šokoladiniam įdarui:
200 g juodojo šokolado
1 stiklinės riebios grietinėlės
25 g sviesto
2 šaukštelių SANTA MARIA vanilinio cukraus
 
Papuošimui:
apie 500 g aviečių su gervuogėmis

Sausainius sulaužykite ir sumeskite į kapoklę, susmulkinkite iki miltų. Sviestą 
išlydykite, supilkite į sausainių trupinius kartu su cinamonu, išmaišykite ir 
pagrindo masė bus paruoštą. Tarto kepimui skirtoje formoje paberkite riebius 
trupinius ir rankomis duos supresuokite iš šonų ir dugno, suformuodami tvirtą 
pyrago pagrindą. Formą su pyrago pagrindu dėkite į šaldytuvą valandai, kad 
sustingtų.
 
Paruoškite šokoladinį įdarą. Šokoladą ištirpinkite kartu su riebia grietinėle ir 
sviestu, kai masė pilnai ištirps ir taps vientisa, įberkite vanilinio cukraus ir palik
ite trumpam praaušti, kad nebūtų per karšta, bet tik šilta ir dar nespėjusi sus
tingti. Praaušusią šokolado masę supilkite ant sustingusio šokoladinių sausai
nių pagrindo ir dėkite nakčiai į šaldytuvą, kad pilnai sustingtų.

Jei pyragą planuojate suvalgyti visą iš karto, ant jo berkite visas uogas, o jei 
planuojate jį valgyti ilgiau ir po gabalėlį, uogų užsidėkite tik ant atpjauto ga
baliuko. Šis pyragas šaldytuve išstovės apie savaitę.

Šis pyragas skirtas užkietėjusiems šokolado gerbėjams! Jis labai šokoladinis, 
skonį dar labiau sustiprina šokoladinių sausainių pagrindas, kuriam ypač tin
ka malto cinamono žiupsnelis, o šokoladiniam įdarui – vanilė. Su šokoladiniu 
skoniu puikiai draugauja avietės ir gervuogės, atėjus šių uogų sezonui, ant 
pyrago jų berkite negailėdami. Jei pyragą kepsite tik šeimai, o ne didesnei 
svečių grupei, patariu ant jo užsiberti šviežių uogų tik atpjovus gabalėlį, šaldy
tuve tokį pyragą laikyti galite apie savaitę. Nekeptu šokoladainiu mėgaukitės 
mažais gabaliukais, o uogų berkite gausiai!

22 cm
tarto formai

15 min. 
ir šaldymas

Nekeptas 

su avietėmis
š o k o l a d a i n i s

Išbandykite kitaip: 

prie šio šokoladainio labai tiks vyšnios arba šilauogės.



                        tortas su 
plikytais sausainiais ir 
šilauogėmis

500 g šviežių šilauogių
300 g plikytų sausainių
1 indelio (397 g) karamelizuoto saldinto sutirštinto pieno Rududu
800 g grietinės
2 šaukštelių SANTA MARIA vanilinio cukraus
3 šaukštelių SANTA MARIA želatinos

Plikytus sausainius perpjaukite pusiau ir šaukšteliu įdarykite karameliniu su
tirštintu pienu. Uogas nuplaukite ir nusausinkite. Želatiną užpilkite nedideliu 
kiekiu vandens, kad išbrinktų.
 
Paruoškite kremą. Želatiną ištirpinkite karšto vandens vonelėje. Atlikusį kara
melinį sutirštintą pieną (jo turėtų likti apie pusę indelio) išsukite su grietine ir 
vaniliniu cukrumi, jei trūksta saldumo, papildomai galite įberti cukraus. Į kremą 
supilkite ištirpintą želatiną, prieš tai ją išmaišę su keliais šaukštais kremo.
 
Sluoksniuokite tortą. Į torto formą, išklotą kepimo popieriumi, dėkite pirmą 
sluoksnį įdarytų plikytų sausainių, ant jų berkite sluoksnį šilauogių, o ant 
viršaus pusę grietininio kremo. Tada vėl dėkite įdarytų sausainių sluoksnį ir 
vėl berkite šilauogių (pasilikite uogų torto papuošimui), o ant viršaus supilkite 
visą likusį grietininį kremą. Tortą statykite į šaldytuvą nakčiai, kad gerai su
stingtų.
 
Sustingusį tortą išimkite iš torto formos, puoškite atlikusiomis šilauogėmis ir 
valgomais gėlių žiedais.

Pasakiškas tortas tiek valgytojui, tiek ir jo gamintojui. Šį įspūdingą tortą paga
mins net vaikas, nes čia nieko nereikia kepti, o gaminimo procesas visai ne
reikalauja įgūdžių. Torto biskvitą atstoja pirktinai plikyti sausainiai, kremas vos 
iš kelių ingredientų. Jei mėgstate saldesnius tortus, kremą papildomai galite 
saldinti klevų sirupu ar cukrumi. Skonio ir aromato tortui suteikia karamelizuo
tas Rududu ir vanilinis cukrus. Kiek kitokį tortą su plikytais sausainiais, jogurtu 
bei braškėmis rasite ir mano tinklaraštyje.

20 cm 
torto formai

30 min. 
ir šaldymas

K A R A M E L I N I S 

Išbandykite kitaip: 

vietoj grietinės kremui galite naudoti natūralų jogurtą, o vietoj šilauo
gių  gervuoges ar mėlynes.



200 g sausainių Damų piršteliai
250 šviežių aviečių ir šilauogių
nutarkuotos citrinos žievelės papuošimui
 
Citrininei arbatai:
1,5 stiklinės karšto vandens
pusės citrinos sulčių
3 šaukštų Limoncello likerio
1 šaukšto cukraus
 
Kremui:
250 ml maskarponės sūrio
250 ml riebios grietinėlės
5 šaukštų citrininio kremo Lemon curd
2 šaukštelių SANTA MARIA vanilinio cukraus
0,5 stiklinės cukraus

Paruoškite citrinę arbatą sausainių mirkymui. Visus ingredientus sumaišykite ir 
palikite ataušti.
 
Paruoškite kremą. Lengvai išplakite grietinėlę, į ją sukrėskite maskarponę, su
berkite cukrų ir plakite toliau, kol kremas taps purus, tada sudėkite citrininį 
kremą ir suberkite vanilinį cukrų ir sumaišykite iki vientiso kremo.
 
Formuokite tiramisu. Sausainius labai trumpam, po vieną pamerkite į atšalusią 
citrininę arbatą ir guldykite į formą, ant sausainių sluoksnio paskleiskite dalį 
kremo, tada dėkite dar vieną sluoksnį pamirkytų sausainių ir vėl kremo. Su
sluoksniuotą tiramisu statykite nakčiai į šaldytuvą, kad subręstų.
 
Prieš patiekdami desertą apibarstykite šviežiomis uogomis ir smulkiai tarkuota 
citrinos žievele. Šaldytuve citrininis tiramisu išstovės kelias dienas.

Tai vasariška tiramisu versija su avietėmis ir šilauogėmis. Tiramisu dažniausiai 
patinka visiems, jį lengva pagaminti ir patogu vežtis keliaujant į svečius ar į 
iškylą gamtoje. Šiam receptui vietoj kavos naudojama citrinų sulčių ir Limon-
cello arbata, o kremas praturtinamas citrininiu kiaušininiu kremu. Citrininio 
kremo Lemon curd receptą rasite mano tinklaraštyje.

Citrininis T I R A M I S U

Išbandykite kitaip: 

2 mažesniems 
arba 1 didesniam 

indeliui

20 min.

citrininiam tiramisu labai tiks ir braškės.



                  su 
vasaros uogomis
K O B L E R I S 

Uogų sluoksniui:
apie 800 g įvairių sezoninių uogų: braškių, šilauogių, rabarbarų
100 g cukraus
1 šaukšto citrinų sulčių
2 šaukštelių SANTA MARIA vanilinio cukraus
 
Sausainių tešlai:
180 g miltų
60 g cukraus
1,5 šaukštelio SANTA MARIA kepimo miltelių
80 g šalto sviesto
žiupsnelio druskos
100 ml pieno

Paruoškite tešlą. Miltus sumaišykite su druska, cukrumi ir kepimo milteliais.  
Į kapoklę suberkite miltų mišinį ir kubeliais pjaustytą šaltą sviestą, sukapokite  
į riebius trupinius. Galiausiai supilkite pieną ir užminkykite sausainių tešlą.
 
Uogas nuplaukite, sumaišykite su paprastu ir vaniliniu cukrumi, citrinų sultimis 
ir suberkite į kepimo formą, o ant viršaus šaukštu išdėliokite tešlą.
 
Kepkite 180 laipsnių orkaitėje apie 40 minučių, skanus šiltas ir atšalęs su plak
ta grietinėle ar vaniliniais ledais.

Tai pats paprasčiausias vasaros pyragas! Jam tinka pačios įvairiausios uogos, 
derinkite kokias labiausiai mėgstate, aš pasirinkau braškes su šilauogėmis, 
kurias papildžiau rabarbarų rūgštele. Kobleriui ruošiama sausainių tešla, bet 
jos nereikia nei kočioti, nei kitaip formuoti, o paprasčiausiai šaukštu sudėti ant 
uogų ir iškepti. Tinklaraštyje rasite ir koblerio su vyšniomis receptą, jį kepėme 
net kepsninėje.

23 cm skersmens 
formai

15 min. 
ir kepimas

Išbandykite kitaip: 

šį pyragą galite kepti ir su šaldytomis uogomis.



Pats gražiausias tortų papuošimas – gėlės, bet ne iš 
cukraus ar saldžios masės, o pačios natūraliausios gy
vos gėlės. Už gamtos grožį sukurti kažką tobulesnio 
būtų sunku, todėl savo skanumynus puošiu tobulais 
gamtos gėlių žiedais. Dauguma sezoninių valgomų 
žiedų ne tik gražūs ir skaniai kvepia, bet dar yra ir vais  
tiniai augalai. Laikausi teorijos, kad maistas turi būti 
puošiamas tik valgomais ingredientais, todėl gėles 
ant skanumynų siūlau dėti tas, kurias galima ir su
valgyti, t. y. jos nėra nuodingos. Jau nuo balan džio 
pabaigos pamiš kėse pražydus kvapiosioms na šlai
tėms, skanu mynams papuošti atsiranda vis daugi
au žiedų, kurie džiugina iki pat spalio. Surinktus žie
dus kruopščiai perrinkite ir prieš puošybą trumpam 
pali kite, kad išsi vaikščiotų vabaliukai, bet plauti jų 
nerekomenduoju. Laukinius žiedus rinkite švario
je, neužterštoje, automobilių nepravažiuojamo
je teritorijoje. O soduose, daržuose ir gėlynuose 
valgo mus žiedus auginkite eko logiškai, kruopščiai 
prižiūrėkite ir netręškite. 

Žiedai, kuriuos galite 
naudoti maistui

 

Iš miško ir pievų 

 Kvapiosios našlaitės žydi jau nuo balandžio 
vidurio. 
 Kiaulpienės žydi balandžio pabaigoje–gegužės 
pradžioje. 
 Saulutės – vienos pirmųjų pievų gėlių, žydi nuo 
balandžio. 
 Dobilai žydi beveik visą vasarą. 
 Raktažolės žydi balandį ir gegužę.  

 Žemuogės žydi gegužės pabaigoje–birželio 
pradžioje. 
 Kiškio kopūstai žydi pavasarį. 
 Liepos žydi birželio pabaigoje–liepos pradžioje. 
 Rugiagėlės žydi liepą ir rugpjūtį. 
 Erškėtrožės žydi beveik visą vasarą.

Iš sodo, daržo, gėlyno 

 Sodo našlaitės žydi balandį–birželį. 
 Obelys, vyšnios ir slyvos žydi balandžio pabai
goje–gegužės pradžioje. 
 Alyvos žydi gegužę. 
 Šeivamedžiai žydi birželį. 
 Jazminai žydi birželį. 
 Bijūnai žydi birželį. 
 Rožės žydi beveik visą vasarą. 
 Agurklės žydi liepą ir rugpjūtį. 
 Medetkos žydi liepą. 
 Nasturtos žydi liepą ir rugpjūtį. 
 Levandos žydi liepą. 
 Šalavijai žydi birželio pabaigoje–liepos pradžioje. 
 Raudonėliai žydi liepą. 
 Cukinijos žydi liepą. 
 Vaistinės ramunėlės žydi beveik visą vasarą. 
 Gvazdikai žydi beveik visą vasarą. 
 Begonijos žydi beveik visą vasarą. 
 Viendienės žydi beveik visą vasarą. 
 Saulėgrąžos žydi rugpjūtį. 
 Ežiuolės žydi beveik visą vasarą. 
 Chrizantemos žydi rugsėjį ir spalį.

V a lg o m i  ž i e d a i 



Ž e l a t i n a
Žalatinos stiprumas matuojamas bloom matavimo 
vienetais. Santa Maria smulkūs želatinos grūdeliai 
yra 210 bloom.
 

Želatinos paruošimo 
žingsniai:

Želatinos kiekio parinkimas.

1 litrui vandens prireiks apie 20 g želatinos. Jei no
rite sustingdyti rūgštesnį skystį, želatinos gali pri
reikti daugiau. Jei želė ruošiate indeliuose, že la
tinos kiekį galima kiek pamažinti, bet jeigu desertas 
bus išimamas iš formos, gali prireikti želatinos kiekį 
padidinti. Norint sustingdyti ne tik skystį, bet ir uo
gas, vaisius, želatinos, taip pat, prireiks daugiau.

Brinkinimas. 

Norėdami išbrinkinti  20 g želatinos, suberkite ją į 
100 ml šalto vandens. Želatina išbrinks per 10 minu
čių.

Tirpinimas. 

Išbrinkusią želatiną patogiausia tirpinti karšo van
dens vonelėje, kai indas su išbrinkusia želatina sta
tomas į didesnį indą su karštu vandeniu. Želatinos 
negalima užvirti, todėl geriau jos netirpinkite ant 
tiesioginės kaitros.

Įmaišymas. 

Prieš sumaišant želatiną su norimu sustingdyti sky
sčiu, turėtumėte patikrinti ar skystis nėra per šaltas, 
o ištirpusi želatina per karšta. Tarp ištirpusios želati
nos bei norimo sustingdyti skysčio turėtų būti kuo 
mažesnis temperatūrų kontrastas. Patariu į ištirpintą 
želatiną įpilti šiek tiek skysčio bei išmaišyti ir tik tada 
supilti į visą skystį, kurį ruošiatės sustingdyti.

Stingdymo laikas. 

Dažniausiai gaminiai su želatina šaldytuve sustingsta 
per 3 valandas. Jei su skysčiu kartu stingdote ir uo
gas ar vaisius, laiko gali prireikti dvigubai daugiau. 
Kuo mažesnis želė kiekis, tuo greičiau sustings. Želė 
su šviežiais kiviais, mangais, ananasais, papajomis, 
persikais sunkiai stingsta, šiuos vaisius geriau nau
doti termiškai apdorotus.
 
Patariu

Norėdami želė tortą lengviau išimti iš formos, prieš 
gaminant ją ištepkite aliejumi. Pato giau sia želė 
tor tą išimti iš silikoninės formos. Klasikinis būdas, 
norint želė gaminį išimti iš formos – formą su želė 10 
sekundžių įmerkti į karštą vandenį, pa tapšnoti per 
sieneles ir lėtai išversti.

  
K a r d a m o n ą 
derinkite su šiomis 
uogomis:

  Gervuogėmis
  Avietėmis
  Mėlynėmis
  Braškėmis

C i n a m o n a s 
kepiniuose ir desertuose 
puikiai dera su:

  Mėlynėmis
  Braškėmis
  Vyšniomis



Autorė ir fotografė 
Renata Ničajienė 

Dizainerė Inga Dagilė 

Matavimo vienetai: 

1 šaukštelis  5 ml 
1 šaukštas  15 ml 
1 stiklinė  250 ml 

„Lengvi ir nesudėtingi 
vasaros skanumynai 

su uogomis“

Daugiau receptų 
www.sezoninevirtuve.lt

Receptai sukurti 
bendradarbiaujant su
„Santa Maria Lietuva“ 


