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ŠEIMININKĖMS

Rudens gėrybių receptai
Kretingos technologijos ir verslo mokyklos atstovai Rudens derliaus šventės
lankytojus ir svečius vaišins patiekalais iš sodo ir daržo gėrybių. Jų gali pasigaminti ir kiekviena šeimininkė, todėl kai kuriais receptais profesijos mokytojai
mielai sutiko pasidalinti ir su „Švyturio“ skaitytojais.
• 2 šaukšteliai maltos ciberžolės
Pomidorų padažas su obuoliais ir
• 250 ml obuolių acto
paprikomis
• 1 šaukštas druskos
Reikės:
• 3 kg raudonų pomidorų
• 1 kg svogūnų
• 1 st. cukraus
• 0.5 st. acto 9 %
• 3 v. š. druskos
• 1 galvutės česnakų
• 0,5 kg. obuolių
• 2 čili pipirų
• 2 didelių paprikų
• 2 v. š. pjaustyto
šviežio baziliko
• 1 v. š. pjaustyto
šviežio raudonėlio
Gaminimas:
Pomidorus supjaustyti, svogūnus
nulupti ir supjaustyti, dėti į puodą.
Paprikas ir čili pipirus nuplauti, išimti
sėklytes, supjaustyti
ir suberti į puodą.
Suberti visus prieskonius. Virti apie
1.5 val. Visą masę sutrinti elektriniu plaktuvu.
Paragauti. Jei trūksta prieskonių, įdėti pagal savo
skonį. Dar pavirti apie 20-30 min. Padažą supilti į
iškaitintus stiklainius, užsukti iškaitintais dangteliais ir palikti atvėsti. Jei pomidorai labiau miltingesni, padažas sutirštės greičiau.

Cukinijų ir obuolių uogienė
Reikės:
• 0,5 kg cukinijų (nuluptų ir sutarkuotų)
• 0,5 kg rūgštesnių obuolių (nuluptų ir sutarkuotų)
• 3 didelių citrinų (sulčių ir žievelių)
• 2 cinamono lazdelių
• 0,5 kg cukraus
• 2 arb.šaukšteliai vanilinio cukraus
• 1 žiupsnis druskos
Gaminimas:
Puode sumaišykite visas sudedamąsias dalis,
išskyrus vanilinį cukrų ir cukrų. Užkaitinkite, palaukite, kol pradės garuoti. Maišydami suberkite
cukrų ir vanilinį cukrų. Virkite 15-25 min. ant silpnos ugnies, retkarčiais pamaišykite. Jei susidaro
putų, jas nugriebkite. Ištraukite cinamono lazdelę
(cinamono lazdeles galite pakeisti keliais gvazdikėliais ar 1-2 šaukšteliais cinamono). Palikite aušti
maždaug 10 min. Supilkite į šiltus, kruopščiai išplautus stiklainius ir uždarykite.

Obuolių ir cukinijų pagardas
Reikės:
• 1kg cukinijų arba moliūgo
• 1kg saldžiarūgščių ar rūgščių obuolių
• 1 žiupsnis jūros druskos
• 2 šaukštai garstyčių grūdelių
• 1 šaukštelis saldžiosios paprikos miltelių
• 2 šaukšteliai malto kumino
• 1 šaukštelis maltos aitriosios paprikos

„Švyturys“
Kretingos rajono laikraštis
Leidžiamas nuo 1944 m. gruodžio 25 d.,
nepriklausomas nuo 1990 m.
Steigėjas ir leidėjas UAB „Švyturio laikraštis“

• 0,5 kg cukraus
Gaminimas:
Paruoštus obuolius ir cukinijas sudėkite į
dubenį ir pabarstykite druska, kad cukinijos labiau suminkštėtų. Įkaitinkite didelį, gilų puodą,
įpilkite aliejaus, pakepinkite visus prieskonius,
kol jie pagels ir pasklis aromatas (apie 2-4 min).
Suberkite obuolius ir
cukinijas į puodą su
prieskoniais, supilkite obuolių actą ir
cukrų. Išmaišykite ir
lėtai virkite apie 25—
30 minučių. Paragaukite, jei reikia, įdėkite
dar maltos aitriosios
paprikos ar druskos.
Jei susidaro putų, jas
nugriebkite. Palikite aušti maždaug 10
minučių. Supilkite į
šiltus, kruopščiai išplautus stiklainius ir
uždarykite.

Moliūgo pyragas
Reikės:
• 350g g moliūgo
• 80g aliejaus
• 100g cukraus
• 100g medaus
• 2 kiaušiniai
• 2 a.š. kepimo miltelių
• 1 a.š. imbiero
• 1 a.š. cinamono
• 1 a.š. vanilės
• 50g džiovintų spanguolių, pora saujų razinų
• 50 g džiovintų ananasų kubelių
• 150 g žemės riešutų
• 100 g datulių
• 300 g miltų
Gaminimas:
Moliūgą smulkiai sutarkuojame (smulkesne
negu burokine tarka, bet ne ta, kur kugelį tarkuojame). Pilame aliejų, kiaušinius, cukrų, kepimo
miltelius ir išmaišome. Dedame džiovintus vaisius, riešutus, razinas. Pilame miltus. Tešla gaunasi tiršta. Vaisių ir tešlos santykis: tešlos tris kartus
mažiau negu vaisių/riešutų mišinio.
Viską dedame į riebalais pateptą kepimo formą
ir kepame įkaitintoje iki 200C laipsnių orkaitėje
20 minučių, po to kepimo karštį sumažiname iki
180C ir kepame apie 30 min., kol į pyragą įsmeigtas pagaliukas lieka sausas.
Labai labai labai skanus pyragas. Visiškai nesijaučia moliūgo. Kitą kartą dėsiu daugiau riešutų,
nes juos labiausiai mėgstam.
Džiovintus vaisius, riešutus dėkite kokius tik
norite, griežtai tikrai nereikia laikytis mano surašytų džiovintų vaisių, svarbiausia, kad tų vaisių
tešloje būtų daug.

Skanaus!
Paruošė vyr. profesijos mokytoja Irena PETRUTIENĖ

Padovanojo kaktusų
kolekciją
Rasa GEDVILAITĖ

Normantų kaime, Klaipėdos rajone, gyvenanti
Aušra Leniauskienė Kretingos muziejui padovanojo 40 įvairių rūšių kaktusų. Jie kol kas puošia vieną
Žiemos sodo kampą, tačiau planuojama atrasti kitą
– šiltesnę – vietą. „Pradėjo stigti namuose vietos, o
išmesti gaila, tad nusprendžiau, jog reikia padovanoti. Džiugu, jog muziejus mielai sutiko juos priimti“, – kalbėjo moteris.

Aušra Leniauskienė (dešinėje), padovanojusi Kretingos muziejui 40 įvairių rūšių kaktusų, pradžiugino Gamtos skyriaus vedėją Jurgitą TertelieGintauto Maciaus nuotr.
nę.

Kaip pasakojo kelias dešimtis
kaktusų Kretingos muziejui padovanojusi Aušra, kolekcija susikaupė per daug metų. „Kai kurie
jų rūšiniai, parvežti iš kitų šalių,
pastebėti kelionių metu, kitus pirkau užsienio internetinėje svetainėje „ebay“. Yra ir tokių kaktusų,
kurie parvežti iš kaktusynų, o ir
dovanotų daug. Kai pirmąjį kaktusą pradėjau auginti ir jis pražydo, ėmiau labiau domėtis, kaip
šie augalai auga, žydi. Sukaupiau
nemažą bagažą žinių apie šiuos
augalus. Beje, pirmąjį kaktusą padovanojo draugė prieš 20 metų“,
– pasakojo A. Leniauskienė. Ji
atskleidė, jog visi jos kaktusai užauginti nuo mažo kauburėlio, nė
vienas neatsirado jos namuose jau
užaugęs.
Moteris pripažino, jog visų
kaktusų muziejui neatidavusi, namie vis dar liko 15 vazonėlių. Tie
kaktusai, kurie saugo sentimentinę vertę. „Pavyzdžiui, žinantys
mano silpnybę bičiuliai net į gimdymo namus atnešdavo kaktusų.
Tad vieną tokį, gimus jaunėliui
sūnui prieš 18 metų, pasilikau
sau. Dabar tai didžiulis kaktusas“,
– atviravo pašnekovė.
Moteris įsitikinusi, jog kaktusai – ypatingi. Pasak jos, jie saugo
nuo blogos akies. „Namie būdavo
tiek daug jų prikrauta, jog tikiu,
būtų apsaugoję nuo vagies, šis nepatektų į namus be garso“, – šypsojosi Aušra.
Paklausta, ar nebuvo gaila savo
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kolekciją gerokai sumažinti, moteris pripažino, jog ne. „Viskam
ateina pabaiga. Augalai sensta,
jiems reikia daug priežiūros, apsaugoti nuo ligų, o ir daug vietos
reikia. Jie gi auga, kiti užauga didžiuliai, reikia didelių ir vazonų.
Šeima pradėjo skųstis, jog sunku
darosi net pro juos praeiti“, – kalbėjo A. Leniauskienė.
O apie šiuos spygliuotus augalus moteris galėtų daug papasakoti. Žinia, kaktusai nėra lepūs, jie
prisitaiko prie bet kokio klimato,
tačiau ne visi džiugina žiedais. Kai
kurių, anot Aušros, niekaip nepražydinsi mūsuose.
Kretingos muziejaus Gamtos
skyriaus vedėja Jurgita Tertelienė
pripažino, jog Aušra itin nudžiugino, pasiūliusi padovanoti tiek
kaktusų. „Tą pačią dieną priėmėme su džiaugsmu. Tiesa, kaktusams augti nėra labai gerų sąlygų,
tad ieškosime jiems palankesnės
vietos, kad būtų šilčiau. Svarstėme, jog tiktų dabartinė orchidėjų
vieta balkone, ten gerokai šilčiau.
O orchidėjas, kurios šiuo metu
šiek tiek nuvargusios, bandysim
gaivinti“, – pasakojo J. Tertelienė.

Spausdino UAB „Vakarų spaustuvė“
Vytauto g. 161, Kretinga
Laikraštis leidžiamas du kartus per
savaitę: trečiadieniais ir šeštadieniais.
Tiražas 3750 egz. per savaitę.
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