Naujas katalogas:
https://www.tupperware.lt/gaminiai/magasin/pavasaris-vasara-2022
Birželio mėnesio demo filmukas: https://youtu.be/1sp160XRacw
Birželio mėnesio demo rusų kalba: https://youtu.be/GCdadLzJACM
Birželio brošiūra: https://www.tupperware.lt/gaminiai/pasiulymai/pradziuginkite-save-ir-artimuosius
Gaminių demo ir receptų video lietuvių kalba:
https://www.youtube.com/user/Bloziene/videos
Gaminių demo ir receptų video rusų kalba:
https://www.youtube.com/channel/UCClUDGvijWoBkJyYcseO8Gg/videos
Daugiau naujienų rasite:
https://www.facebook.com/egle.bloziene/

Super trio (3 vnt.)
Ø 19 x 6 cm / 1 L
Ø 19 x 9 cm / 1,5 L
Ø 19 x 11,7 cm / 2 L

Tik 26,90 € vietoj 39,90 €
Kodas SS222319
https://youtu.be/aWRqRRsXpMs

Astos puikus pasakojimas:
https://fb.watch/dpqr2PVTs9/

https://www.facebook.com/egle.bloziene/videos/315685057137797

Ketvertukas 300 ml (4 vnt.)
Tik 16,90 € vietoj 22,90 €
Kodas SS222303

Demo filmukas:
https://youtu.be/F04FGBExWdI

Žiedo forma
1,5 L/ Ø 24 x 8 cm

Tik 13,90 € vietoj 22,90 €
Kodas PP222302
Demo:
https://youtube.com/shorts/7li_erb4Wc0?feature=share

Gaminame žiedo formoje
https://youtu.be/2YE-HtY76us
https://youtu.be/UkQR4tJefzE

Verta turėti ir ne vieną!
Jie reikia receptų ir idėjų
ką ir kaip joje gaminti,
parašykite atsiųsime!

Snieguota Jūrmala
Visko po 3
300 gr. fermentinio sūrio
3 kietai virti kiaušiniai
300 g krabų lazdelių
3 v.š. grietinės
3 v.š. majonezo
300 g kalafioro
3 skiltelės česnako
3 šakelės krapų
Druskos, pipirų
Sūrį, kiaušinius susmulkiname Tupperware Fusion Master tarka.
Kalafijorus, krabų lazdeles susmulkinam Tupperware Supersonic Turbo Chef triašmeniu
smulkintuvu.
Išspaudžiame česnaką spaustuku.
Dedame najonezą ir grietinę.
Viską gerai sumaišome maišymo dubenyje, nepamiršti druskos ir maltų pipirų.
Žiedo formą patepame aliejumi, sudane gautą mišrainę, gerai spustelti šaukštu ar plačia maišymo
mentele, uždengus dangtį- krestelti, kad neliktų tuščių vietų.
Patiekti padėkle ar plačioje lėkštėje. Vidurį užpildyti mažiukais pomidorėliais.
Skanaus.
Kai valgant liks, likutį oatogu sudėti į 1 l Tupperware Super Trio dubenėlį!
Super trio tik šią savaitę galite įsigyti su nuolaida, žiedo formą visą birželį!
Kiekis ribotas!

Šventinis tinginys -Žiedo formoje
Pirmas aukštas, kuris bus viršuje:
Skaidri želė, braškės- supjaustytos skrituliukais.
Žiedo formą patepti aliejumi, pilti 1cm želatinos,
padėti šaltai, kad želė pradėtų kibti. Formos
tarpuose sudėti braškių griežinėlius, paliekant
tarpelius, užpilti ploną sluoksnį želė, vėl padėti
stingti. Kitą sluoksnį braškių taikyti į tarpelius, vėl
pilti želė. Taip dėliojant, gausite gražią, trimatę
deserto viršūnėlę. Sustingus skaidriems
sluoksniams, imamės pagrindinės masės.

Antras aukštas:
200 ml. grietinėlės (12 proc.)+2 v.š. čija sėklų- brinkinti bent 30 min.
3 pakeliai ,,SOTI VARŠKĖ” plombyro skonio
100 ml. grietinėlės (12proc.)
1a.š. saldiklio arba cukraus norimam saldumui
100 gr. sausainių (tipo gaidelis)- sulaužyti.
100 gr. grietinėlės, išbrinkinti 3-4 a.š želatinos
Į dubenį sudėti varškę, supilti grietinėlę, grietinėlę su čija sėklomis ir gerai išmaišyti, suberti
sausainius, vėl permaišyti.
Supilti ištirpintą brinkintą želatiną, viską gerai išmaišyti ir dėti ant skaidrios želė.
Formą statyti į šaldytuvą, geriausia "per naktį", bet jei teisingai paskaičiavote želatiną, jau po 2-3
val. galėsite paskanauti.
Serviruoti ant padėklo ar tortinės. Dekoruoti pagal nuotaiką.
Naudoti galima norimas uogas: braškes,žemuoges,šilauoges,mėlynes.
SKANAUS!

Tinginys “Juodulys”
Demo filmukas:
https://youtu.be/SCbknAf8TNY
Reikės:
200gr sviesto
2 indeliai kondensuoto pieno
5-6 v.š.kakavos
3pakeliai Klaipėdos vaikišku vaflių

Sviestą ištirpiname(didesniame puode),supilame kondensuotą pieną,suberiame kakavą
Vaflius sulaužome (panašiai į 6- 8 dalis) ir dedame maišydami į masę,vis maišome.
Formuojame žiedo formoje.Atvėsiname.Skanaus ☺
Ačiū Robertai Jacynienei už receptą ☺

Tinginių Napoleonas
https://youtube.com/shorts/d500lDBEsg?feature=share

Apie 500 sausainių ausytės (žemiau rasite
foto kokie tinka)
Plikytam kremui:
3 kiaušiniai
1 šaukštas cukraus
4 šaukštai miltų
Žiupsnelis druskos
750 ml pieno
Vanilės
100 g sviesto
Rūgštaus džemo (spanguolės, juodi
serbentai)
Pirmiausia išvirkite plikytą kremą:
Puode sumaišykite kiaušinius, cukrų, miltus, druską, kad neliktų guziukų. Supilkite pieną,
išmaišykite. Maišydami kaitinkite ant ugnies kol kremas sutirštės. Sudėkite svietą, maišykite
kol sviestas ištirps. Idėkite vanilės, išmaišykite. Kremą šiek tiek atvėsinkite.
Žiedo formą patepkite aliejumi.
7-8 sausainius susmulkinkite Ekstra Chefe ar Turbo Chefe. Suberkite plonu sluoksniu į žiedo
formą. Dekite sluoksnį kremo, tada nesmulkintus sausainius, patepkite džemu, vėl dėkite
kremą, sausainius, džemą. Taip užpildykite formą, paskutinis sluoksnis sausainiai.
Palaikykite šaldytuve 4 val

Latviškas tinginys
https://youtu.be/tfyiRsps2Po
4 pakeliai sausainių (pvz Selga)
1 indelis kondensuoto pieno su cukrum
200 g sviesto
Apie 200 g, galima ir daugiau, džiovintų slyvų
200 g kepintų sūdytų žemės riešutų

Sausainius sukapokite Ekstra Chefe.
Susmulkinkite Ekstra Chefe riešutus, sumaišykite su sausainiais.
Sukarpykite slyvas, sumaišykite su sausainiais
Išlydykite sviestą, sumaišykite su kondensuotu pieni.
Kondensuoto pieno masę sumaišykite su sausainių mase.
Suspauskite žiedo formoje, palikite šaldytuve per naktį.

Maišymo rinkinys
Dubuo 6,5 L + siauroji silikoninė mentelė

Tik 30,90 € vietoj 45,40 €
Kodas SS222301

Preludio Serviravimo
centras
padėklas: Ø 37,5 x 3,2 cm / vidinis padėklas:
Ø 33,5 x 2,5 cm

Tik 35,50 € vietoj 49,90 €
Kodas SS222317

Sumuštinių dėžutė
14,5 x 14 x 5 cm

Tik 6,90 € vietoj 11,90 €
Kodas SS222302

Sumuštinių dėžutės (2 vnt.)
14,5 x 14 x 5 cm

Tik 10,90 € vietoj 23,80 €
Kodas SS222318

Indų džiovyklė
36,5 x 45,7 x 8,4 cm

Tik 36,50 € vietoj 49,50 €
Kodas SS222304
Demo:
https://youtube.com/shorts/urLWld9jVSU?feature=share

100% sandarūs!
Optimum 2,9 L
Tik 17,50 € vietoj 24,50 €
Kodas SS222305

Optimum 4,6 L
Tik 23,50 € vietoj 34,50 €
Kodas SS222306

Optimum rinkinys 2,9 l ir
4,6 l
Tik 34,90 € vietoj 59,00 €
Kodas SS222307

FreezerSmart serijos gaminių dizainas užtikrina optimalų produktų užšaldymą, kadangi šaltas oras
lengvai cirkuliuoja indelyje. Specialios formos ir mažų kojelių dėka produktai užšaldomi greičiau, todėl
jie ilgiau išsaugo skonį ir vitaminus.
Indeliai puošti snaigėmis, juos galima laikyti vieną ant kito, todėl sutaupysite vietos šaldiklyje.
Sandaraus dangtelio dėka, indelius itin paprasta transportuoti.
FreezerSmart serijos gaminiai atsparūs temperatūrai iki -25 ◦C.
Naudokite: daržovėms, uogoms, kepiniams, pusgaminiams ir pan.
Demo:
https://youtu.be/cBNgnK-xYyI
https://youtu.be/B0fzgRkrYy4

Edita apie šaldymo dėžutes
https://youtu.be/2ZJt2AIxTXo

FreezerSmart žemasis 450
ml (4 vnt.)
Tik 20,50 € vietoj 28,50 €
Kodas SS222309
Astos pasakojimas apie šaldymo dėžutes:
https://fb.watch/dpy0JF5NOU/

Freezer Mates 1,1 L (2
vnt.)
Tik 13,90 € vietoj 19,50 €
Kodas SS222308

Tupperkids Lollitups
formelės ledams (6 vnt.)
6 x 65 ml / 5 x 4,6 x 10,15 cm

Tik 16,50 € vietoj 26,90 €
Kodas SS222310

Demo filmukas:
https://youtu.be/Hom6a6RtKCs
https://youtu.be/PaGK4goGBZ8
Receptai:
http://blog.tupperware.com/recipes/11-lollitupsrecipes-to-try-this-summer/

Patys skaniausi pieniški ledai:
https://youtube.com/shorts/fDLnNfE7vo0?feature
=share

Ledai iš bananų ir braškių
https://youtube.com/shorts/ofMJOP7ccOc?featur
e=share

Šokoladiniai ledai
https://youtu.be/sI3ad4sKK34

Braškių ledai
https://youtu.be/42ymyZF5Fwk

Patogios, linksmos pingvino ledų formelės.
Greitai ir paprastai paruošite ledus iš uogų,
vaisių, jogurto, grietinėlės... Mėgaujantis ledais,
rankos niekada nešals, skystis nuvarvės į indelį,
o vaikai galės ilgai džiaugtis mamos pagamintais
ledais! Vaikai juos mėgsta!
Demo filmukas:
https://www.youtube.com/watch?v=aMk8YagGIdo&t=2s
Braškiniai ledai:
https://www.youtube.com/watch?v=H1flYWLcwqA

„Noriu ledų“ – dažnai girdime iš mažylių lupų. O ir
patys susigundome atsigaivinti šiuo puikiu
desertu.
Mano vaikas labai mėgsta visokius vaisinius
ledus, bet sprendžiant pagal liežuvio spalvą
suvalgius ledus, panašu, kad juose vaisių ir uogų
nelabai yra ☺.
Todėl šaldiklyje visada turime naminių ledų,
suformuotų smagiose Tupperware formelėse,
kurios pagamintos taip, kad ir ilgiau laižant ledus,
ištirpę ledai netekės ant rankų, o sutekės į indelį.
Iš ko gi gaminame tuos ledus? Dažniausiai iš
trintų uogų (braškės, žemuogės, mėlynės,
serbentai...) ir vaišių (bananai, apelsinai, mangai,
kiviai, persikai, nektarinai) arba iš jų mišinio,
pagal poreikį įdedu cukraus arba medaus. Labai
skanu ledai iš jogurto, į jį galima įdėti smulkintų
uogų, vaisių, cukatų ar riešutų...
Tiesa, tokie ledai ne tik gerokai skanesni ir
sveikesni, bet ir pigesni! Rinkinyje yra šešios
formelės, tai kai pas vaiką ar pas mane ☺ ateina
draugai visi mielai vaišinamės naminiais ledais
☺!
Keletas paprastų įdomesnių ledų receptų:
1. 1/2 agurko, 3 prinokę kiviai, 1 prinokus kriaušė, 200 ml obuolių sulčių, pusės citrinos
sultys (žali ledai). Viską susmulkinkite Quick Chefe arba didžiąjame Turbo Chefe.
2. ½ meliono ir 1 bananas (baltai gelsvi ledai). Viską susmulkinkite Quick Chefe arba
didžiąjame Turbo Chefe.
3. Naminis plombyras: 500 ml grietinėlės suplakite Speedy Chefe iki standžių putų,
sumaišykite su puse indelio kondensuoto pieno su cukrumi. Šaldykite ledų formelėse arba
šaldymo dėžutėje.
4. Varškės ledai: 200 g varškės Quick Chefe naudodami peiliukus sumaišykite su 200 g
sutirštinto pieno su cukrumi, įmaišykite iki standžių putų suplaktą 200 ml grietinėlės.
Dėkite mėgstamus priedus: razinas, kokoso drožles, smulkintą šokoladą, smulkintus
vaisius ar uogas, riešutus, cukatus, trupintus sausainius...

Kaip pagaminti ledus?
1. Sujunkite formeles kartu.
2. Užpildykite jas iki pažymėtos linijos. Neperpildykite formelės.
3. Uždenkite dangteliu (dangtelio pagaliukas žiūri į apačią)
Kaip išimti ledus?
1. Prieš išimdami palaikykite šiek tiek po tekančiu šiltu vandeniu.
2. Dangtelio kraštelius švelniai pajudinti jo neatidarius.
3. Nuimti dangtelį.
4. Apversti dangtelį ir įstatyti į leduko formą. Forma tarnaus kaip rankenėlė, o skystis nutekės į
indelį, todėl niekada neapsiliesite ir nešalsite pirštų. Ilgiau mėgausitės ledais, nes jie netirps
šiltose rankose.

Silikoninės pirštinės (2
vnt.)
Tik 52,50 € vietoj 79,00 €
Kodas SS222311

Silikoninės virtuvės pirštinės
Virtuvės pirštinių paviršius yra pagamintas iš vandeniui nepralaidaus silikono, kuris yra atsparus iki + 220 °C
temperatūrai ir apsaugo jūsų rankas, išimant maistą iš orkaitės ar mikrobangų krosnelės. Pirštinės yra
minkštos ir lanksčios, todėl su jomis lengva dirbti. Atskiro nykščio dėka indus patogu suimti.
Tinka tiek kairiarankiams, tiek dešiniarankiams.
Naudokite: karštiems indams išimti iš orkaitės ar mikrobangų krosnelės.
Matmenys: Ilgis: 30,6 cm; Plotis: 18,5 cm

Mano KAVOS centras
17,5 x 18,75 cm

Mano kavos indas 3,7 l
Kavos dalies talpa 1,6 l
Tik 23,50 € vietoj 35,90 €
Kodas SS222312
20 ml šaukštelis
Tobula talpa 1 kavos puodeliui paruošti
Filtrų saugykla
Gali tilpti iki 30 popierinių filtrų (priklauso nuo
filtrų dydžio)
Sandarus dangtelis
Jūsų kava ilgiau išlieka šviežia!

Demo:
https://youtube.com/shorts/cvTdiCx666k?feature=sha
re

Pieno putos plaktuvas
500 ml

Tik 20,90 € vietoj 28,90 €
Kodas SS222314
https://www.youtube.com/watch?v=E28yA5YQkbA
Demo rusų kalba
https://youtu.be/OizUOWeMJAM

Grafinas brandintai kavai
1,3 L

Tik 40,90 € vietoje 59,90 €
Kodas SS222313
Kava:
https://youtu.be/UsxkCXZKNYo
https://youtu.be/_0yJOyImRK0
Arbata:
https://youtu.be/y0RZdevHbDQ
Migdolų pienas: https://youtube.com/shorts/DU6WAvQNSUY?feature=share
Editos video kaip brandinti kavą: https://youtube.com/shorts/DoGwsuUiXzE?feature=share
Editos šaltos kavos kokteilis su Himaljų druska:
https://youtube.com/shorts/k3vc2TU0VIg?feature=share
Editos video kaip brandinti arbatą:
https://youtube.com/shorts/gTtSr4gM8KE?feature=share

Skaidrios stiklinės (2 vnt.)
2 x 400 ml

Tik 16,50 € vietoje 19,90 €
Kodas SS222315

Skaidrios stiklinės (4 vnt.)
4 x 400 ml

Tik 23,50 € vietoje 39,80 €
Kodas SS222316

Klientų programa 23-26 sav.

Keturkampės slikoninės formos demo:
https://youtu.be/B4PS730Pok0

Naminis Bounty
200 g svieto
140 g cukraus
140 ml pieno
340 g kokoso (jei kokosas labai sausas dekite mažiau, kad
masė nesigautų per tiršta ir sausa)
Žiupsnelis druskos
Glazūrai
250 g juodo šokolado
50 ml beskonio aliejaus

Į puodą pilame pieną ir cukrų ir pakaitiname kol cukrus ištirps, sudedame sviestą ir pakaitinam kol ištirps.
Supilame kokoso drožles, išmaišome.
Gautą masę sudedame į keturkampę silikoninę formą, gerai suspaudžiame ir dedame į šaldiklį porai
valandų
Išimame iš formos, supjaustome norimo dydžio šokoladukais. Pirštais užapvaliname kraštus ir vėl dedame į
šaldiklį bent 30 min
Karšto vandens vonelėje išlydome šokoladą (neperkaitinkite, nes tada šokoladas stingdamas pabals),
pilame aliejų, išmaišome.
Po vieną paruoštus saldainius nardiname į šokoladą ir dedame ant silikoninio padėkliuko. Papuošiame
likusiu šokoladu.
Dedame į šaldytuvą, kad galutinai sustingtų.
Skanaus

Granolos batonėliai
Receptas:
https://antmedineslenteles.com/2017/01/24/gr
anolos-batoneliai/

Paruošimas: 10 min
Mikrobangų krosnelė: 360 W 3 min.
Palaikymas: 1 min.
Šaldiklis: 20 min
Šaldytuvas: 20 min.

Sausa masė:
1.5 stiklinės avižinių dribsnių
0.5 stiklinės avižų miltų (pirktinių arba tiesiog smulkintuvu
sumaltų avižų)
0.5 stiklinės kokoso drožlių (nebūtina, bet labai tinka)
1 a.š. cinamono
žiupsnelis druskos
Šlapia masė:
2 v.š. maltų linų sėmenų + 6 v.š. šilto vandens
1/4 stiklinės aliejaus (geriausia – kokosų), bet tiks ir kitas
bekvapis
1/2 stiklinės riešutų sviesto
1/3 stiklinės medaus arba agavų / klevų sirupo
kelių lašų vanilės ekstrakto
Priedai:
Aš naudojau įvairius riešutus ir džiovintas uogas, o jūs
naudokite ką mėgstate ir turite. Puikiai tiks razinos +
mėgstami riešutai.

RIEŠUTŲ SVIESTO
ŠOKOLADUKAI
https://youtu.be/4U-CyLNNf0E
INGREDIENTAI: 15 porcijų

Šokolado glaistas:
•
•

15 ml riešutų sviesto
200 g tamsaus šokolado

Riešutų sviesto pagrindas:
•
•

150 g cukraus pudros
100 g krekerių

•
•
•
•

1 ml druskos
400 g riešutų sviesto
5 ml vanilės ekstrakto
55 g tirpinto sviesto

PARUOŠIMAS:
1. Šokolado glaisto paruošimui: Į MicroCook 1 l talpos ąsotėlį sudėti gabaliukais sulaužytą
šokoladą kartu su riešutų sviesti, uždengti dangteliu ir pakaitinti 360 W galingumu 2 min 30 s.
Leisti pravėsti 1 min. Silikono mentele permaišyti iki vientisos masės. Jei šokoladas nebus
pilnai ištirpęs, tai dar pakaitinti 30 s ir vėl permaišyti.
2. Gautą šokolado masę išpilti ant stačiakampės silikono formos, silikono mentelės pagalba
išlyginti paviršių. Formą su šokoladu perdėti į FreezerSmart 2,25 l ir įdėti į šaldiklį 20 min.
3. Riešutų sviesto pagrindo paruošimui: Naudojant EkstraChef su peiliukų ašmenimis, susmulkinti
kartu krekerius, cukraus pudrą ir druską iki mažyčių trupinukų.
4. Į EZ Speedy sudedame riešutų sviestą ir 2 greičiu išmaišome iki kreminės konsistencijos.
5. Į gautą masę suberti dalį krekerių trupinių ir naudojant 2 greitį maišyti, kol susigers.
6. Silikono mentelės pagalba nuvalyti kraštelius su sviestu, suberti likusią dalį krekerių, vanilės
ekstraktą ir ištirpintą sviestą ir toliau 2 greičiu sumaišyti iki vientisos masės.
7. Gautą masę supilti ir silikono mentele tolygiai paskirstyti ant stačiakampėje formoje užšalusio
šokolado.
8. Laikyti šaldytuve 20 min, kol masė sustings

Išimti iš formos, supjaustyti į 15 gabaliukų ir serviruoti

Tinginių pica
Ačiū Vitalijai Karnilienei už receptą
Demo filmukas:
https://youtu.be/3CIneHscahU

Skanesnio aguonų pyrago neesu ragavusi

Aguonų pyragas
Reikės:
200 g aguonų
200 g cukraus
200 ml. maltų džiūvėsėlių
0,5 šaukštelio cinamono
6 kiaušiniai
Žiupsnelis druskos
Kremui:
Jei gaminsite apvalioje 28 cm Tupperware silikoninėje
formoje:
500 l grietinėlės arba pieno (gaminau su pienu)
250 ml cukraus
pakelio vanilinio cukraus
Jei gaminsite dvejose stačiakampėse kepimo formose (29 cm
x 19 cm)
700 l grietinėlės arba pieno (gaminau su pienu)
350 ml cukraus
pakelio vanilinio cukraus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aguonas nuplikyti verdančiu vandeniu. Užpylus palikti per naktį. Aguonas nusunkti (aš atsargiai nupylus
vandenį išėmiau su šaukštu), kelis kartus permalti mėsmale arba sumalti su blenderiu.
Atskirti kiaušinių trynius nuo baltymų.
Tupperware Easy Speedy pirmu greičiu kiaušinio baltymus su žiupsneliu druskos suplakite iki standžių putų
(tai padarysite per 30 sekundžių). Perdėkite į dubenį ir plakimo šluotelės pagalba baltymus sumaišykite su
džiūvėsėliais ir cinamonu.
Trynius Tupperware Easy Speedy pirmu greičiu išplakte su cukrumi iki tirštos masės, kad lengviau plaktūsi
įpilkite šaukštą vandens, kai masė pasidarys per tiršta, kad bus sunku sukti sudėkite aguonas. Sudėję
aguonas Tupperware Easy Speedy perjunkite į antrą poziciją ir dar šiek tiek paplakite.
Sumaišykite baltymų ir trynių masę.
Supilkite į apvalią Tupperware silikoninę formą Princesė arba į dvi stačiakampes formas. Kepkite 170°C apie
45 minutes. Įsmeigus ir ištraukus medinį pagaliuką turi būti švarus.
Išimame iš formos. Ir subadykite pagaliuku. Nedarykite to formoje, nes galite ją pradurti.
Subadytą pyragą įdėkite vėl į formą. Taip bus patogoau jį sulaistyti.
Dideliame puode (aš naudojau 3,8 litro TChef puodą) užviriname pieną arba grietinėlę, supilame cukrų ir
pastoviai maišant kaitiname ant vidutinės ugnies.
Kai kremas kiek sutirštėja ir paruduoja maždaug pusę (ar tiek kiek susigers) pilame ant torto pagrindo. Kuo
daugiau kremo susigers - tuo skaniau. Likusį kaitiname toliau, kol sutirštėja iki kondensuoto pieno
konsistencijos. Tada pilame ant torto.
Galime pabarstyti aguonomis

Pyragas ar pyragas kartu su kepimo forma gali pavisti į puikią Kalėdinę dovaną. Jį galite su kepimo forma ar be
jos įdėti i 2,25 l Tupperware Freezer Smart gražiai įpakuoti ir pradžiuginti savo artimuosius

Du pyragai
Demo filmukas:
https://youtu.be/jXFOskA11Vs

Daržovių pyragai
2 formos
Pagrindui:
1 brokolis,
100 g tarkuoto kieto sūrio (tipo Džiugas)
3 kiaušiniai
3 šaukštai miltų
Brokolį susmulkinti Ekstra Chefe sumaišyti
su likusiais produktais, paskirtyti į dvi
formas, suformuoti pagrindą ir kraštelius ir
kepti 10 min 190C. Supilti viršaus masę ir
kepti dar 25 min.

Viršus:
Pirmas pyragas:
300 g varškės pyragams
Špinatų, sultenės, rukolos
2 kiaušiniai
2 šaukštai be kaupo kukurūzų krakmolo
Prieskonių, druskos, pipirų
Mažų pomidorų

Antras pyragas:
300 g varškės pyragams
Kepto moliūgo
2 kiaušiniai
2 šaukštai be kaupo kukurūzų krakmolo
Prieskonių, druskos, pipirų
Cukinijos, putpelių kiaušinių.

