Desertai.................................... 2 psl.
• Pyragai.......................................... 3 psl.
• Pyragėliai....................................... 15 psl.
• Sausainiai...................................... 18 psl.
• Bandelės........................................ 19 psl.
• Keksai ir keksiukai......................... 25 psl.
• Tortai............................................. 26 psl.

Desertai

Pyragai

Pyragas Negriukas
Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 200 g
Cukraus 2 stiklinės*
Kakavos 2 dideli šaukštai
Juodojo šokolado 100 g
Miltų 1 1/2 stiklinės
Sodos 1 nubrauktas šaukštelis su trupučiu
Grietinės arba kefyro 5-7 šaukštai
Kiaušinių 3-4 vnt
Vandens 3 šaukštai
*stiklinės talpa 200 ml

Paruošimas:
Margariną VILNIUS kepiniams, cukrų, kakavą, vandenį ir juodąjį
šokoladą pakaitinti virš garų vonelės, užvirus dar pavirti kokias 5
minutes, kol masės viršus ims blizgėti.
Miltus supilti į išvirtą masę ir išmaišyti. Sodą nugesinti grietinėje ir
supilti į masę. Įmušti kiaušinių trynius. Viską išmaišyti. Pabaigoje sudėti
išplaktus kiaušinių baltymus ir vėl viską atsargiai išmaišyti.
Kepti 180° orkaitėje 35-40 min.
SKANAUS!
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Pyragai

Varškės apkepas
Ingredientai:
Varškės 1 kg
Vidutinio dydžio kiaušinių 6 vnt
Manų kruopų 200 g
Cukraus 200 g
Pieno 100 ml
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
Riebalų patepti formos dugnui
Džiūvėsėlių 3-4 šaukštų

Paruošimas:
Varškė pertrinti per sietelį. Kiaušinių trynius įmaišyti į varškę, sudėti
manų kruopas,supilti pieną ir tirpintą margariną VILNIUS kepiniams.
Standžiai išplakti baltymus su cukrumi. Sumaišyti abi mases į vieną.
Leisti pastovėti apie valandą. Formą ištepti riebalais ir gausiai
pabarstyti džiūvėsėliais. Supilti masę ir kepti 190°C temperatūroje 40
min.
Skanaus!!
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Pyragai

Pyragas Mandarinas
Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 50 g
Kiaušinių 3 vnt
Cukraus 120 g
Riсottos varškės 250 g
Miltų 200 g
Kepimo miltelių 1 a.š.
Konservuotų mandarinų 1 nedidelė skardinė
Medaus 1 šaukšto
Migdolų drožlių 1 saujelės
Krakmolo 1 šaukšto

Paruošimas:
Baltymus kartu su cukrumi išplakti iki standžių putų, įmaišyti trynius ir
varškę. Supilti kiek pravėsusį tirpintą margariną VILNIUS kepiniams,
išmaišyti. Suberti persijotus miltus, sumaišytus su kepimo milteliais ir
vėl viską gerai išmaišyti.
Konservuotus mandarinus sumaišyti su krakmolu. Į 22 cm. skersmens
formą dėti tešlą, ant viršaus mandarinus ir kepti 180°C įkaitintoje
orkaitėje 30 min. Ištraukus pyragą aptepti medumi, pabarstyti migdolo
drožlėm ir kepti dar 10 min. Atvėsinti.
Skanaus!!
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Pyragai

Bananų pyragas su šokolado lašeliais
Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 175 g
Miltų 345 g
Kakavos 100 g
Cukraus 200 g
Kepimo miltelių 1 a.š.
Druskos
Kiaušinių 3 vnt.
Vanilės esencijos
Bananų 2 vnt. didesnių
Šokolado 150 g

Paruošimas:
Ištirpinti margariną, pastatyti atvėsti, išplakti kiaušinius su cukrumi.
Kakavą, kepimo miltelius, druską, miltus persijoti į dubenį. Į kiaušinių
masę įmaišyti trintus bananus. Šokoladą padalinti į dvi dalis: pusę
susmulkinus suberti į masę, o pusę ištirpinti ir šiek tiek atvėsintą taip
pat supilti į masę. Supilti persijotus sausus produktus.Gerai permaišyti.
Kepti iki 180°C laipsnių įkaitintoj orkaitėj 40-50min.
Skanaus!!
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Pyragai

Cinamoninių juostelių pyragas
Ingredientai:
Tešlai:
Miltų 450 g
Cukraus 50 g
Šviežių mielių 22 g arba sausų 2 ¼ a.š.
Druskos 1/2 a.š.
Ištirpinto margarino VILNIUS kepiniams 60 g
Pieno 150 ml
Vanilinio cukraus 1-2 a.š.
Kiaušinių 2 vnt. didelių
Aptepimui:
Ištirpinto sviesto 60 g
Cukraus 200 g
Cinamono 5-6 a.š.

Paruošimas:
Mieles ištrinti su 1 šaukšteliu cukraus, užpilti šiltu pienu. Margariną
ištirpinti, atvėsinti. Kiaušinius ištrinti su likusiu cukrumi ir vaniliniu
cukrumi. Į dubenį išsijoti miltus, suberti druską. Tada supilti pakildintas
mieles, margariną, ištrintus su cukrumi kiaušinius ir suminkyti minkštą
tešlą. Miltus pasireguliuoti, tešla turi būti labai minkšta, šiek tiek lipni.
Labai plonai ją aptepti sviestu ir uždengus rankšluosčiu, palikti kilti ~ 1
val.
Kol tešla kyla, ištirpinti sviestą. Sumaišyti atskirame indelyje cinamoną,
prieskonius ir cukrų.
Tešlą iškočioti į maždaug 30x50 cm stačiakampį, tada šepetėliu tešlą
aptepti sviestu ir pabarstyti cinamono - cukraus mišiniu.
Supjaustyti tešlą į 6 juostelės vertikaliai. Sudėti juostelės vieną ant
kitos, ir vėl supjaustyti į 6 gabalėlius horizontaliai, gaunasi maždaug
5x8cm kvadratėliai.
Sukrauti vieną ant kito kvadratėlius ir dėti juos šonu stačiai į paruoštą
formą.
Uždengti rankšluosčiu ir palikti kilti šiltoje vietoje 30-45 min.
Kepti 180 laipsnių temperatūroje ~40-45 minutes, kol gražiai pagels.
Jei viršus per daug kepa, pridengti folija iki kepimo pabaigos. Išimti iš
orkaitės ir leisti pastovėti formoje 20-30 minučių.
Skanaus!!
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Pyragai

Sūrio pyragas
Ingredientai:
Kiaušinių 4 vnt
Margarino VILNIUS kepiniams 150 ml
Grietinės 125 ml
Miltų 220 g
Kepimo miltelių 1/2 a.š.
Varškės 220 g
Fermentinio sūrio 250 g
Druskos

Paruošimas:
Kiaušinius išplakti iki standžių putų, įmaišyti grietinę ir tirpintą
margariną, varškę, permaišius suberti persijotus miltus su kepimo
milteliais, druską. Pabaigoje įmaišyti tarkuotą sūrį į visą masę.
Į išteptą aliejumi kepimo formą supilti tešlą ir kepti 190°C orkaitėje
apie 40 min.
Skanaus!!!
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Pyragai

Šventinė pynė
Ingredientai:
Sausųjų mielių 2,5 a.š.
Pieno 250 ml
Margarino VILNIUS kepiniams 60 g
Cukraus 2 v.š.
Kiaušinių 2 vnt
Miltų 560 g
Druskos 2 a.š.
1 trynys ir 1 v.š. pieno aptepimui

Paruošimas:
Į dubenį įpilti 100 ml pieno ir suberti mieles. Palikti 5 minutėms,
maišyti, kol mielės ištirps. Pašildyti likusį pieną puode su margarinu ir
cukrumi. Ataušinti iki kūno temperatūros ir įmaišyti kiaušinius.
Dideliame dubenyje sumaišyti miltus ir druską. Viduryje padaryti
duobutę ir supilti pieną su mielėmis bei pieno - sviesto mišinį. Maišyti,
kol gausis minkšta lipni tešla.
Išversti tešlą ant miltais pabarstyto paviršiaus ir minkyti, kol tešla taps
lygi, blizgi ir elastinga, apie 10 minučių. Jei tešla per lipni - po šaukštą
įmaišyti miltų. Nepadauginkite miltų, nes tešla bus per kieta.
Dėti tešlą į sviestu pateptą dubenį ir uždengti rankšluosčiu. Šiltai
kildinti, kol padvigubės, apie 1 val.
Paminkyti ir leisti pailsėti 10 minučių. Suformuoti pynę ir dėti į sviestu
pateptą formą, pridengti ir kildinti kol padvigubės, apie 30 minučių.
Patepti pynę kiaušinio trynio ir pieno plakiniu, pabarstyti sezamo
sėklomis, aguonomis.
Kepti iki 220°C įkaitintoje orkaitėje 45 minutes, kol gražiai apkeps.
Ataušinti ant grotelių.
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Pyragai

Pyragas Saulėgrąža
Ingredientai:
Tešlai:
Miltų 300 g
Kepimo miltelių 2 a.š.
Cukraus 200 g
Vanilinio cukraus 1 pak
Kiaušinių 2 vnt
Margarino VILNIUS kepiniams 150 g
Pieno 120 ml
Aguonų 100 g
Papuošimui:
Konservuotų persikų 1 didelė skardinė
Medaus 2 v.š.
Grietinėlės (20%) 3 v.š.
Margarino VILNIUS kepiniams 30 g
Saulėgrąžų 80 g

Paruošimas:
Nedideliame inde sumaišykite miltus (persijotus), kepimo miltelius,
cukrų ir vanilinį cukrų.
Kitame - kiaušinius, pieną, tirpintą ir atvėsintą margariną VILNIUS
kepiniams, viską maišykite šluotele.
Skystas mišinys pilamas plona srove į miltus, maišykite šluotele,
suberkite aguonas.
Tešlą dėti į riebalais išteptą formą. Pašaukite į įkaitintą 180°C orkaitę.
Persikus dėkite į kiaurasamtį, kad nuvarvėtų skystis, vėliau
supjaustykite plonomis riekelėmis.
Į puodą dėkite medų, grietinėlę, cukrų, margariną. Viską kaitinkite ant
nedidėlės ugnies, maišykite. Kai ištirps cukrus sudėkite vos pakepintas
sausoje keptuvėje saulėgrąžas. Jei masė nepakankamai tiršta pridėkite
dar saulėgrąžų.
Po 20 minučių, kaip pyrago viršus pakankamai sukietėja (ne ankščiau)
išimkite ir greitai išdėliokite griežinėliais persikus , o per vidurį
saulėgrąžų masę. Dėkite į orkaitę dar maždaug 15 minučių.
Leiskite atvėsti formoje.
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Pyragai

Trupininis braškinis pyragas
Ingredientai:
Braškių 240 g
Cukraus 110 g
Tešlai:
Miltų 270 g
Kukurūzų miltų 2 v.š.
Margarino VILNIUS kepiniams 230 g
Druskos žiupsnelis
Rudojo cukraus 70 g
Vanilinio cukraus 1 a.š.

Paruošimas:
Braškes sumaišiau su cukrumi ir šiek tiek mediniu kočėlu patryniau,
visai nedaug, tik pažeidžiau uogas, kad atsirastų sulčių ir, kad uogos
nebūtu didelės, o pyrago viršus būtu lygus.
Tešlai margariną VILNIUS kepiniams išsukau su cukrumi, vaniliniu
cukrumi iki purumo. Miltus persijojau su kukurūzų miltais, druska ir
viską sumaišius gavau birią trupininę sviestinę tešlą. Du trečdalius
masės išklojau į 25 cm. apvalią formą ir rankomis suformavau aukštą
kraštelį. Sudėjau uogas, užbarsčiau likusia tešla ir šiek tiek rankomis
sulyginau . Kepiau iki 190°C įkaitintoje orkaitėje 30 min. Palikau šiek
tiek atvėsti.
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Pyragai

Rudai baltas pyragas
Ingredientai:
Pagrindui:
Miltų 450 g
Cukraus 300 g
Kepimo miltelių 2,5 a.š.
Kakavos 4 v.š.
Kiaušinių 2 vnt
Pieno 200 ml
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
Verdančio vandens 200 g
Paukščių pieno sluoksniui:
Grietinės 30% 800 g
Grietinėlės 400 g
Cukraus 225 g
Želatinos 30 g
Pienos 225 g

Paruošimas:
Pagrindas:
Sumaišyti visus pagrindo sausus produktus, galima persijoti. Kiaušinius
išplakti, kol masė padvigubės, įmaišyti tirpintą margariną VILNIUS
kepiniams ir dar plakti apie minutę. Nenustojant maišyti pilame dalį
pieno dalį sauso mišinio, plakame ir vėl dalį pieno ir sauso mišinio, taip
per 3-4 kartus viską supilame ir maišome, po truputį supilame verdanti
vandenį. Masę pilame į orkaitės skardą išklotą popieriumi ir dedame į
įkaitintą 180 C orkaitę 30 min. Patikriname mediniu smeigtuku ar
iškepę, atvėsiname.

Paukščių pieno sluoksnis:
Piene išbrinkinti želatiną. Išplakti standžiai grietinėlę ir kitame inde
grietinę išplakti su cukrumi. Pieną dėti ant nedidelės ugnies ir nuolat
maišant ištirpinti išbrinkusią želatiną. Sujungti grietinėlės ir grietinės
mases, gerai permaišyti ir silpna srovele maišant supilti pieną. Supilti
masę ant pagrindo ir statyti į šaldytuvą, kad sustingtų.
Puošti uogomis, rekomenduoju rūgštesnėmis.
Skanaus !!
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Pyragai

Rabarbarų pyragas su migdolais
Ingredientai:
26 cm. formai
Margarino VILNIUS kepiniams 200 g
Cukraus 8 v.š.
Kiaušinių 2 vnt
Miltų 2,5 stiklinių
Kepimo miltelių 1 a.š.
Šviesaus sirupo 1/4 stiklinės
Pieno 1 stiklinės
Įdarui:
Gabaliukais pjaustytų rabarbarų 2-2,5 stiklinių
Viršutiniam sluoksniui:
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
Rudojo cukraus 5 v.š.
Pieno 6 v.š.
Miltų 2 v.š.
Skaldytų migdolų 100 g

Paruošimas:
Minkštą margariną VILNIUS kepiniams išsukite su cukrumi. Tada
maišydami įmuškite kiaušinį, supilkite su kepimo milteliais sumaišytus
miltus, sirupą, pieną ir sukite, kol tešla taps vientisa. Ja išlipdykite
margarinu išteptos formos dugną ir kraštus. Ant tešlos paskleiskite
rabarbarų gabaliukus. Kepkite 200°C orkaitėje apie 20 minučių.
Ištirpinkite margariną VILNIUS kepiniams, suberkite rudąjį cukrų, miltus,
supilkite pieną. Kaitinkite ir maišykite, kol užvirs. Plona srovele
supilkite ant kepinio ir apibarstykite migdolais. Kepkite dar apie 10-15
minučių, kol migdolai gražiai paruduos.
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Šokoladainis su Oreo sausainiais
Ingredientai:
Oreo sausainių 16 vnt
Margarino VILNIUS kepiniams 115 g
Cukraus 100 g
Tepamo varškės sūrelio 250 g
Cukraus pudros 80 g
Vanilinio cukraus 1 a.š.
Miltų 120 g
Kakavos 45 g
Druskos 1/3 a.š.
Kiaušinių 2 vnt

Paruošimas:
Tepamą varškės sūrelį išsukti su cukraus pudra ir vaniliniu cukrumi ir
padėti į šaldytuvą.
Margariną VILNIUS kepiniams dėti su cukrumi į karščiui atsparų indą,
statyti ant ugnies ir kaitinti kol šis ištirps (cukrus neturi visiškai ištirpti).
Atsidėti į šoną 5 min. kad atvėstų.
Kiaušinius gerai išplakti. Toliau plakant supilti margarino ir cukraus
mišinį bei plakti kol masė bus kreminės konsistencijos. Į masę suberti
miltus sumaišytus su kakava bei druska ir maišytis, kol gausis vientisa
tešlos konsistencija. Pačiame gale suberti smulkintus sausainius (12
vienetu) ir dar gerai viską išmaišyti.
Kepimo formą iškloti kepimo popieriumi. Pirma paskleisti daugiau nei
pusę kakavinės masės, tada tolygiai baltą ir vėl kakavinę. Galima šiek
tiek viršutines mases mediniu pagaliuku pamaišyti ;) (Aš per skubėjimą
abi mases suplakiau į vieną bendrą). Belieka ant viršaus sudėlioti
likusius sausainius ir pašauti 30 min į 180°C orkaitę.
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Pyragėliai

Šokoladiniai pyragaičiai su sūrio kremu
Ingredientai:
Pagrindui:
Margarino VILNIUS kepiniams 125 g
Juodojo šokolado 150 g
Kiaušinio 1 vnt
Miltų 150 g
Cukraus 150 g
Kremui:
Grietinėlės sūrio 250 g
Cukraus 70 g
Kiaušinio 1 vnt
Grietinėlės 110 g

Paruošimas:
Šokoladą ištirpinkite su margarinu VILNIUS kepiniams ir atvėsinkite.
Kiaušinį išplakite su cukrumi, sumaišykite su šokolado lydiniu ir
persijotais miltais. Masę išklokite ant kepimo popieriumi padengtos
skardos ir kepkite 180°C įkaitintoje orkaitėje 10 min. Grietinėlės sūrį
išplakite su cukrumi, įmaišykite kiaušinį bei grietinėlę ir supilkite ant
pagrindo. Kepkite dar 15 min. Leiskite atvėsti orkaitėje, vėliau dėkite į
šaldytuvą ir vėsinkite iki 3 valandų. Supjaustykite kvadratėliais.
Skanaus!!
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Vaisinės tartaletes
Ingredientai:
Krepšeliams:
Margarino VILNIUS kepiniams 100 g
Kiaušinių 1 vnt
Miltų 200 g
Cukraus 100 g
Vanilinio cukraus
Įdarui:
Kiaušinių 1 vnt
Varškės 200 g
Citrinos žievelės 1 vnt
Cukraus pudros 1 v.š.
Papuošimui:
Citrinos skonio želė 1/2 pak.
Vaisiai, uogos

Paruošimas:
Margariną VILNIUS išsukti su cukrum, įmušti kiaušinį, suberti miltus,
užminkyti tešlą ir padėti pusvalandžiui į šaldymo kamerą.
Tešlą išformuoti formelėse ar į vieną didelę formą maždaug 0.5-1 cm.
storiu. Subadyti šakute ir dėti į įkaitintą 200°C temperatūros orkaitę.
Kepti 10 min. Į kiekvieną formelę dėti po šaukštą varškės masės ir dar
kepti 10-15 min.
Išimti tartaletes ir gerai atvėsinti.
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Plikytinuko desertas
Ingredientai:
8 krepšeliams reikės:
16 popierinių keksiukų formelių
Keksiukų kepimo formos
Šokolado 200 g
Margarino VILNIUS kepiniams 40 g
Grietinėlės 3 v.š.
Įdarui:
Plikytų sausainių 8 vnt
Grietinėlės 200 g
Kondensuoto pieno 100 g
Švelnios varškės 100 g
Citrinos
Želatinos 30 g
Vandens 100 g
Uogų papuošimui

Paruošimas:
Garų vonelėje ištirpinti šokoladą su margarinu VILNIUS kepiniams ir
įpilti grietinėlę, viską gerai išmaišius su teptuku ištepti dvigubas
popierines formeles ir statyti į tvirtą formą ir į šaldytuvą 20-čiai
minučių. Želatiną užpilame vandeniu ir išbrinkiname. Grietinėlę
išplakame standžiai, įtarkuojame citrinos žievelę ir supilame pusės
citrinos sultis. Įmaišome kondensuotą pieną išsukta su varške.
Palengva permaišome masę. Želatiną pakaitiname, kol ištirps ir
atvėsinus supilame į jau pagamintą kremą, permaišome ir statome 20
min. atvėsti. Nuo šokoladinių krepšelių nuimame popierines formeles,
dedame po šaukštą kremo, merkiame plikytą sausainį ir papuošiame
uogomis.
Galima valgyti jau ir iš karto :)
Skanaus!!
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Sausainiai

Riešutiniai sausainiai
Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 250 g
Cukraus 200 g
Vanilinio cukraus 1 pak.
Kiaušinių 2 vnt
Maltų migdolų 100 g
Miltų 500 g

Paruošimas:
Minkštą margariną VILNIUS kepiniams išsukti su cukrumi. Po vieną
įmušti kiaušinius, įmaišyti maltus migdolus ir miltus. Užminkyti tešlą.
Atšaldyti šaldytuve apie pusvalandį. Tešlą malti mėsmale ir formuoti
norimo dydžio ir formos sausainius.
Kepti 180° orkaitėje 20 min.
Vieną kraštą galima pamirkyti tirpintame šokolade.
SKANAUS!
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Bandelės su aguonom
Ingredientai:
Tešlai:
Pieno 500 ml
Šviežių mielių 25 g
Cukraus 150 ml
Miltų 800-1000 ml
Margarino VILNIUS kepiniams 150 g
Druskos 1 a.š.
Įdarui:
Margarino VILNIUS kepiniams 3 v.š.
Aguonų
Medaus
Aptepimui
Cukraus
Kiaušinių 1 vnt

Paruošimas:
Ištirpinti mieles šiltame piene. Suberti cukrų, druską. Persijoti į tešlą
pusę miltų. Išmaišyti, suberti likusius miltus ir sudėti minkštą
margariną. Užminkyti tešlą (minkyti ne mažiau kaip 10 min.), uždengti
ir šiltai kildinti 30 - 40 min., kol pakils dvigubai.
Padalinti tešlą į dvi dalis. Kiekvieną dalį iškočioti į 50 - 40 cm dydžio
0,5 - 1 cm storio keturkampį. Ištepti minkštu margarinu, medum ir
apibarstyti aguonomis, galima cinamonu.
Suvynioti tešlą kaip vyniotinį ir supjaustyti 3 - 4 cm pločio gabaliukais.
Kiekvieną gabaliuką per vidurį prispausti pirštais.
Iškloti skardą kepimo popieriumi, sudėti bandeles "siūle" į apačią,
patepti išplaktu kiaušiniu ir pabarstyti cukrumi.
Kepti iki 200°C įkaitintoje orkaitėje 10 - 15 min.
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Bandelės su obuoliais
Ingredientai:
Sausųjų mielių 1 pak.
Cukraus 100 g
Druskos 1 a.š.
Kiaušinių 3 vnt
Pieno 200 ml
Margarino VILNIUS kepiniams 60 g
Aliejaus 3 v.š.
Miltų 500-600 g
Įdarui:
Obuolių 5 vnt didelių
Margarino VILNIUS kepiniams 50 g
Cukraus 100 g
Cinamono 1/2 a.š.

Paruošimas:
Obuolius nulupti ir supjaustyti nedideliais kubeliais. Įkaitintoje
keptuvėje ištirpinti margariną, suberti cukrų, obuolius, cinamoną ir
troškinti, kol išgaruos susidariusios sultys. Ataušinti.
Pieną sumaišyti su mielėmis ir cukrumi. Miltus sumaišyti su druska. Į
vidurį supilti pieno mišinį, įmušti kiaušinius, sudėti minkštą margariną
ir aliejų. Minkyti 5 - 10 min., kol tešla taps lygi ir elastinga. Išminkytą
tešlą dėti į aliejumi pateptą dubenį, uždengti ir šiltai kildinti, kol
padvigubės. Pakilusią tešlą padalinti į keturias dalis. Iš kiekvienos
dalies iškočioti nelabai storą apskritimą ir jį supjaustyti į 8 dalis. Ant
kiekvieno trikampio dėti šiek tiek įdaro, susukti kaip ragelį ir šiek tiek
prispausti šonus, kad neišbėgtų įdaras.
Kepti iki 200º C įkaitintoje orkaitėje, kol bandelės gražiai parus, apie 15
min. Praaušusias bandeles pabarstyti cukraus pudra.
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Sluoksniuotos tešlos bandelės su obuoliais
Ingredientai:
Sluoksniuotos mielinės tešlos (5 lapelių) 1 pak.
Obuolių 4 vnt
Margarino VILNIUS kepiniams 1 v.š.
Cukraus 100 g
Vandens 50 ml
Citrinos 1 vnt
Cinamono
Razinų 2 v.š.
Kiaušinių 1 vnt

Paruošimas:
Nulupti ir sutarkuoti obuolius. Keptuvėje ištirpinti margariną, suberti
cukrų ir maišant laukti, kol ištirps, suberti obuolius, razinas, įtarkuoti
citrinos žievelę, supilti vandenį, ir maišant troškinti, kol išgaruos visas
skystis. Įberti pagal skonį cinamono.
Tešlos lapelio vieną pusę supjaustyti peiliu ar tešlai skirtu pjaustyti
peiliuku, kitoje pusėje paskleisti įdarą, maždaug 1.5 šaukšto. Kraštelį
ištepti kiaušinio plakiniu, perlenkti pusiau, užspausti, viršų taip pat
ištepti kiaušinio plakiniu, pabarstyti rudu cukrumi. Kepti 190°C
karštumo orkaitėje apie 20 min.
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Hamburgerių bandelės
Ingredientai:
Taigi 12 bandelių reikės:
Kvietinių miltų 475 g
Krakmolo 25 g
Cukraus 35 g
Pieno miltelių 25 g
Pieno 270 ml
Šviežių mielių 20 gr. arba sausų 7 gr.
Kiaušinių 1 vnt mažo
Margarino VILNIUS kepiniams 35 g
Druskos 10 g
Aptepimui:
Kiaušinių 1 vnt
Aliejaus
Sezamo sėklų

Paruošimas:
Miltus, krakmolą, cukrų bei pieno miltelius suberti į kombaino indą.
Kiaušinį išplakame su pienu, įberiame mieles ir išmaišome, kol šios
ištirpsta. Tada gautą skystą masę pilam į sausus produktus ir minkom
tešlą 3 min. lėčiausiu kombaino greičiu. Po šio laiko kombaino greitį
padidinam ir toliau minkom 10 min. Po 5 min. suberiam palaipsniui
druską. Kai ši susijungia su tešla, dedam per kelis kartus margariną ir
minkom, kol tešla pasidarys vienalytė. Neišsigąsti: tešla bus iš pradžių
kietoka, bei kai subersime druską ir margariną ji taps elastingesnė.
Labai svarbu gerai išminkyti! Belieka uždengti indą ir palikti kilti, kol
masė padvigubės.
Pakilusią tešlą išsiversti ant gerai miltuoto stalo ir padalinti į 12 lygių
dalių. Uždengti ir palikti 10 min "pailsėti". Tada gabaliukus suformuoti į
rutuliukus, kuriuos šiek tiek paspausti reikia ir padėti ant kepimo
popieriumi išklotos skardos. Uždengti ir leisti vėl kilti. Man užtruko apie
45 min. Aptepus kiaušinio plakiniu bei užbarsčius sezamu, leidau dar 5
min. šiltai pastovėti.
Orkaitę įkaitinti iki 190°C, nepamirštant ant orkaitės dugno padėti
skardos. Kai bandeles pašausime, į skardą reikia įpilti kokį pusę
puodelio verdančio vandens. Kepti apie 20-25 min.
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Mieliniai rageliai su obuolių įdaru
Ingredientai:
Miltų 500 g
Pieno 250 ml
Sausųjų mielių 7 g
Cukraus 1 v.š.
Druskos 1 a.š.
Kiaušinių 2 vnt
Margarino VILNIUS kepiniams 50 ml
Aliejaus 50 ml
Grietinės 50 ml
Įdarui: obuolių košės
Papuošimui: migdolo drožlių

Paruošimas:
Į dubenį persijoti miltus su sausomis mielėmis. Suberti cukrų ir druską,
gerai išmaišyti. Miltų viduryje padaryti duobutę, supilti šiltą pieną,
įmušti kiaušinius ir išmaišyti. Supilti grietinę, aliejų, ištirpintą
margariną ir gerai išminkyti tešlą, kol bus lygi ir elastinga.
Uždengti rankšluosčiu ir palikti 15 minučių pailsėti.
Tešlą paminkyti ir padalinti į 3 gabaliukus. Kiekvieną gabaliuką
iškočioti į didelį apskritimą ir supjaustyti į 8 ar 10 dalių. Dėti šaukštą
įdaro ir susukti ragelius, pabarstyti migdolo drožlėmis, sudėti į kepimo
skardą, išklotą kepimo popieriumi ir palikti, kad pakiltų, apie 15 min.
Kepti iki 200°C įkaitintoje orkaitėje, kol gražiai apskrus (15 - 20
minučių).
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Pusrytinės bandelės
Ingredientai:
15 bandelių:
Miltų 500 g
Pieno 250 g
Šviežių mielių 20 g
Kiaušinių 2 vnt
Cukraus 50 g
Margarino VILNIUS kepiniams 50 g
Druskos 5 g
citrinos arba apelsino žievelės ar vanilės

Paruošimas:
Mieles ištrinti su cukrumi, supilti šiltą pieną ir pastatyti šiltai, kad
sureaguotu.
Išplakti kiaušinį su druska, supilti mielių mišinį ir suberti miltus, gerai
išminkyti, pabaigoj supilti lydytą margariną ir įtarkuoti citrinos žievelės.
Užminkyti tešlą ir pastatyti šiltai, kad padvigubėtu.
Kaip tešla pakyla, padalinti į 15 rutuliukų.
Sudėkite bandeles ant kepimo skardos išklotos kepimo popieriumi ir
palikite kilti apie 30 min. Tada aptepti kiaušiniu ir kepkite 230-250°C
temperatūroje apie 10-15 minučių.
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Sluoksniuoti keksiukai
Ingredientai:
Sausųjų mielių 1 a.š.
Šilto vandens 1/4 puodelio*
Cukraus 1 1/2 a.š.
Miltų 3 1/2 puodelio
Druskos 1/4 a.š.
Margarino VILNIUS kepiniams 1 puodelio
Kiaušinių 2 vnt. didelių
Grietinės 1/2 puodelio
Vanilės 1 a.š.
Cukraus 1 1/2 puodelio
Vanilės 2 a.š.
*puodelis 200 ml

Paruošimas:
Vidutinio dydžio dubenyje sumaišykite vandenį, mieles ir cukrų. Palikti
apie 10 minučių.
Atskirame dideliame dubenyje sumaišykite miltus ir druską, margariną
dėti į miltus, kol tešla taps ryžių grūdo konsistencijos.
Vidutinio dydžio dubenyje sumaišykite kiaušinius, grietinės ir vanilės
mielių mišinį . Supilkite kiaušinių mišinį į didelį dubenį su miltais.
Kruopščiai išmaišykite šakute padarytą tešlą.
Padalykite tešlą į 2 dalis ir palikite šaldytuve bent 4 valandas arba per
naktį.
Vidutinio dydžio dubenyje gerai sumaišykite cukrų ir vanilę, kol tolygiai
paskirstys.
Iškočioti abu tešlos gabalus lygiais lakštais plonai, apibarstyti cukraus
ir vanilės mišiniu, užkloti vieną ant kito, vėl barstyti cukrumi, perpjauti
pusiau ir kloti vieną ant kito.
Įkaitinkite orkaitę iki 180 laipsnių.
Tešlos kvadratėlius dėti į keksiukų formeles ir kepti orkaitėje apie 25
min.
Skanaus!!!
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Plikytų pyragaičių tortas
Ingredientai:
Pyragėliams:
Margarino VILNIUS kepiniams 200 g
Vandens 236 ml
Pieno 236 ml
Kiaušinių 8 vnt
Miltų 470 ml
Druskos žiupsnelis
Kremui:
Maskarponės sūrio 200 g
Plakamos grietinėlės 200 g
Kondensuoto pieno 150 g
Citrinos 1 vnt
Sulipdymui:
Šokolado 100 g
Tikro sviesto 50 g

Paruošimas:
Į puodą pilti vandenį ir margariną VILNIUS kepiniams, viską maišant
užvirinti.
Supilti miltus ir mediniu šaukštu maišyti, kol masė atšoks nuo puodo
sienelių ir sušoks į kamuoliuką.
Nukelti puodą nuo ugnies, masę atvėsinti, perdėti į kombainą ar
plakimo indą, mušti po vieną kiaušinį ir po kiekvieno gerai išplakti.
Masę sudėti į konditerinį maišelį ir formuoti pyragaičius. Arba po
šaukštą masės.
Kepti įkaitintoje 220°C orkaitėje 20-25 min. Priklauso nuo dydžio.
Atvėsinti vos pravėrus dureles. Kepant durelių neatidarinėti!!
Standžiai išplakti grietinėlę, po truputį įmaišyti sūrį ir kondensuotą
pieną. Įtarkuoti citrinos žievelę ir įspausti sultis. Konditeriniu švirkštu
įdaryti pyragaičius.
Šokoladą ir sviestą ištirpinti garų vonelėje. Pyragaitį mirkyti į šokoladą
ir ant padėklo ratu klijuoti vieną ant kito. Sulipdytus pyragėlius aplieti
šokoladu.
SKANAUS!
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Varškės tortas
Ingredientai:
Pagrindui:
Kiaušinių 5 vnt
Miltų 5 v.š.
Cukraus 5 v.š.
Vanilės esencijos
Džemo 100 g
Margarino VILNIUS kepiniams 2 v.š.
Džiūvėsėlių (formai aptepti) 2 v.š.
Varškės masei:
Varškės 500 g
Cukraus 150 g
Margarino VILNIUS kepiniams 50 g
Kiaušinių 5 vnt
Bulvių krakmolo 4 v.š.
Aguonų 2 v.š.

Paruošimas:
Trynius atskirti nuo baltymų ir ištrinti su cukrumi. Į juos suberti miltus,
įlašinti vanilės esenciją ir išmaišyti. Paskui į tešlą sudėti išplaktus iki
putų baltymus ir atsargiai išmaišyti. Tešlą supilti į margarinu ir
džiūvėsėliais išteptą 26 cm. torto formą. Kepti 180 laipsnių
temperatūroje, 40 min.
Iškepusį biskvitą aptepti džemu.
Varškę išsukti su cukrumi iki vientisos masės, į ją sudėti trynius,
margariną, krakmolą, aguonas ir iki putų išplaktus baltymus. Atsargiai
išmaišyti ir sukrėsti ant iškepto ir džemu aptepto biskvito. Kepti dar 20
min. tokio pat karštumo orkaitėje.
Atvėsinus puošti braškėmis ir užpilti želė skirta puošti tortams.
Skanaus!!!

Recepto istorija:
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Tortas Drugelis
Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 125 g
Cukraus pudros 100 ml
Druskos žiupsnelis
Vanilinio cukraus 1 pak.
Kiaušinių 3 vnt
Miltų 60 g
Krakmolo 60 g
Kepimo miltelių 1 a.š.
Sulaistymui:
Natūralių apelsinų sulčių 100 ml
Kremui:
Cukraus 125 g
Želatinos 10 g
Vandens 100 ml
Maskarponės sūrio 190 g
Grietinėlės (35%) 400 g
Citrinos 1 vnt

Paruošimas:
Margariną išsukti su cukrumi iki purios masės. Įmušti po vieną kiaušinį,
po kiekvieno plakti apie 5 min. Druską, vanilinį cukrų, miltus, krakmolą
ir kepimo miltelius persijoti ir įmaišyti į bendrą masę.
Tešlos gausis nedaug, bet biskvitas pakils ir jo pilnai pakaks pagrindui.
26 cm kepimo formą ištepti riebalais, pilti tešlą ir kepti orkaitėje 180°C
iki 30 min.
Dar šiltą biskvitą subadyti smeigtuku ir sulaistyti sultimis.
Išbrinkiname vandenyje želatiną ir pakaitiname iki užvirimo, kad pilnai
ištirptų. Supilti cukrų ir maišyti, kol ištirps. Atvėsinti. Grietinėlę išplakti
standžiai. Kitame inde išsukti sūrį, įspausti citrinos sultis, įtarkuoti
žievelę, palengva sumaišyti su plakta grietinėle, supilti želatiną.
Biskvitą dėti atgal į formą, užspausti gerai kraštus ir gražiai uždėjus
išlyginti kremą.
Statyti į šaldytuvą bent 6 val., o geriausia nakčiai. Išėmus iš formos
perpjauti pusiau ir sudėti šonais į vidų. Puošti uogomis.
Skanaus!!!

Desertai

Tortai

Braškių bananų tortas draugams
Ingredientai:
Biskvitui:
Kiaušinių 6 vnt
Cukraus 130 g
Miltų 100 g
Krakmolo 50 g
Kremui:
Maskarponės sūrio 500 g
Kondensuoto pieno 190 g
Margarino VILNIUS kepiniams 150 g
Citrinos 1 vnt
Vanilinio cukraus
Bananų 2 vnt
Braškių 2 saujelių

Paruošimas:
Biskvitas:
Orkaitę įkaitinti iki 180°C. Standartinę orkaitės skardą iškloti kepimo
popieriumi.
Kiaušinių baltymus plakti iki standžių putų, palaipsniui pilant cukrų. Kai
baltymai išsiplaks, sudėti trynius, išmaišyti ir įberti persijotus miltus su
krakmolu, labai atsargiai išmaišyti.
Kepti apie 12-15 min.
Šiek tiek atvėsinti ir supjaustyti vienodom juostom, man išėjo 5 juostos
po 7 cm.
Kremas:
Margariną VILNIUS kepiniams išplakti su kondensuotu pienu,
palaipsniui sudėti maskarponę, vanilinį cukrų, įtarkuoti citrinos žievelę
ir įspausti pusės citrinos sulčių.
Ant juostos tepti kremo ir išdėlioti smulkintas braškes (pjaustyti lygiais,
vienodais, nestorais gabalėliais, kad lengviau susisuktu biskvitai).
Kitą juostą ištepus kremu apdėlioti bananais ir apšlakstyti likusios
citrinos puselės sultimis, kad nejuoduotų. Taip sutepti visas biskvito
juostas.
Palengva vieną juostą susukti į vyniotinį, ją padėti ant serviravimo
padėklo ir tuomet prie pabaigos prijungti kitos juostos pradžią ir sukti
ratu vis paspaudžiant.
Susukus viršų apdėlioti likusiais bananais, taip ištiesinsime torto viršų
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(jei pas ką gausis nelygus kaip pas mane :) ir aptepti likusiu kremu
šonus ir viršų. Tortą pastatyti 6 valandoms arba nakčiai į šaldytuvą.
Išėmus papuošti žinoma kaip ir priklauso braškinį tortą braškėmis :)
Šilčiausi linkėjimai visiems gaminantiems kartu:)
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Užkandžiai

Kibinai

Kibinai
Ingredientai:
Mėsos 600 g
Svogūnų 300 g
Druskos
Pipirų
Mineralinio vandens 1/2 stiklinės
Tešlai:
Kiaušinių 2 vnt
Margaino VILNIUS kepiniams 150 g
Grietinės 150 g
Druskos
Cukraus
Pipirų
Miltų 2 1/2 stiklinės (arba kol nebelips prie rankų)

Paruošimas:
Mėsą ir svogūnus supjaustyti smulkiai lyg spirgučiams. Suberti
prieskonius, supilti mineralinį vandenį ir gerai sumaigyti. Mėsą
paliekame suminkštėti, kol pasiruošime tešlą.
Kiaušinius išsukti su grietine ir tarkuotu margarinu VILNIUS kepiniams,
suberti prieskonius ir miltus. Tešla turi gautis lyg gerai išminkytas
plastelinas. Labai maloni ir nelimpanti prie rankų.
Stalą pabarstyti miltais, iškočioti ploną lakštą, išspausti vienodus
apskritimus, dėti pakankamai daug įdaro.
Apskritimo kraštus suspausti ir užlankstyti "virvute". Kepti apie 40 min.
190°C įkaitintoje orkaitėje, kol kibinai taps auksinės spalvos. Prieš
pabaigą aptepti kiaušinio plakiniu.
SKANAUS!

Užkandžiai

Duonos

Vengriška balta duonelė
Ingredientai:
2 duonelėms reikės:
Sausųjų mielių 7 g
Margarino VILNIUS kepiniams 50 g
Vandens 600 ml
Druskos 1/2 a.š.
Saulėgrąžų 1 saujelės
Miltų (550 tipo) 1 kg

Paruošimas:
Garų vonelėje ištirpinti margariną, supilti vandenį, sušildyti iki ęų
laipsnių ( vos šilto) ir įmaišyti mieles.
Kai mielės ištirps suberti miltus ir druska, saulėgrąžas ir minkyti,kol
tešla taps elastinga ir nelips prie rankų. Palikti kilti apie 1.5 val.
Tešlą perminkyti, padalinti į dvi lygias dalis ir suformuoti duoneles.
Aptepti tirpintu margarinu ir palikti dar kilti apie 45 min.
Kepti 220°C įkaitintoje orkaitėje su garais 20 min. ir 190°C. dar 30 min

Užkandžiai

Duonos

Abrikosų ir razinų duona
Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 55 g
Rudojo cukraus 165 g
Kiaušinių 2 vnt
Apelsinų sulčių 235 ml
Miltų 250 g
Kepimo miltelių 2 a.š.
Druskos 1/2 a.š.
Smulkintų džiovintų abrikosų 130 g
Razinų 145 g
Kapotų graikinių riešutų 55 g
Tarkuotos apelsino žievelės 1 v.š.

Paruošimas:
Miltus persijoti su druska ir kepimo milteliais. Sudėti razinas, riešutus ir
apelsino žievelę. Abrikosus gerai išbrinkinti ir sutrinti. Margariną
VILNIUS kepiniams išsukti su cukrumi ir vienu kiaušiniu iki vientisos
masės, įmaišyti antrą kiaušinį, supilti apelsinų sultis ir gerai permaišyti.
Palengva įmaišyti miltų mišinį ir abrikosų tyrę. Tešlą suberti į
margarinu išteptą formą. Kepti iki 175°C įkaitintoje orkaitėje apie
valandą, patikrinti mediniu pagaliuku ar duonelė iškepusi. Kai atvės
išimti iš formos.
Ypač skanu su ledais ir klevų sirupu.
Skanaus!!

Antrieji patiekalai....................
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Antrieji patiekalai

Miltiniai patiekalai

Trapūs forminiai blynai
Ingredientai:
Kiaušinių 2 vnt
Margarino VILNIUS kepiniams 200 g
Cukraus 8 v.š.
Krakmolo 8 v.š.
Druskos žiupsnelis
Vanilinio cukraus
Miltų apie 10 v.š.

Paruošimas:
Išplakti kiaušinius su cukrumi, įmaišyti ištirpintą margariną. Miltus
persijoti su krakmolu ir įmaišyti į kiaušinių masę. Tešla turi gautis
elastinga. Kepti forminėje keptuvėje.
Skanaus!!

