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JORĖS juodos duonos sumuštinis
su graikišku jogurtu, be lukšto virtu
kiaušiniu, kaitintu sviestu ir pipirais
1 porcijai reikės:
1 riekės JORĖS juodos duonos
1 kiaušinio
1/2 šaukštelio obuolių arba baltojo vyno acto
2 šaukštų graikiško arba kitokio tirštos konsistencijos natūralaus
jogurto
1 česnako skiltelės
Kelių žiupsnių jūros druskos
1/2 šaukšto sviesto
Žiupsnio paprikos miltelių
Žiupsnio kajeno arba čili miltelių
Džiovintų smulkintų čili, papuošti
Paruošimas:
Duoną paskrudinti. Jogurtą sumaišyti su traiškyta arba smulkiai tarkuota česnako
skiltele, įmaišyti žiupsnį druskos. Sviestą ištirpdyti, kaitinti ant nedidelės ugnies, kol
švelniai paruduos, įmaišyti papriką bei kajeną ir nukelti nuo karščio. Nedideliame
puode užvirti vandenį, sumažinti karštį, kad vandens paviršiuje matytųsi tik keli
mažyčiai oro burbuliukai. Įmaišyti actą. Įmušti kiaušinį į nedidelį dubenėlį, iš
dubenėlio švelniu, bet staigiu judesiu supilti kiaušinį į vandenį. Palikti kelioms
minutėms vandenyje, kol baltymas sutvirtės, bet trynys liks skystas (jei kiaušinį
traukiant iš vandens pastebėsite, jog ne visas baltymas sutvirtėjęs, palikite vandenyje šiek tiek ilgiau). Ant duonos riekės paskleiskite jogurtą, ant viršaus dėkite be
lukšto virtą kiaušinį. Sviestą nukoškite ir juo apšlakstykite sumuštinį. Apibarstykite
jūros druska bei smulkintais džiovintais čili (chilli flakes).

JORĖS juodos duonos su saulėgrąžomis
sumuštinis su vyšniniais pomidoriukais,
šalotiniais svogūnais, žaliosiomis
alyvuogėmis ir šprotais

1 porcijai reikės:
1 riekės JORĖS duonos su saulėgrąžomis
2‒3 šprotų
4 vyšninių pomidoriukų
½ šalotinio arba nedidelio gabalėlio raudonojo svogūno
2 šaukštelių obuolių arba baltojo vyno acto
½ šaukšto pirmo spaudimo alyvuogių aliejaus
Žiupsnio džiovintų žolelių (gali būti bazilikas, raudonėlis, mairūnas)
4 žalių alyvuogių
Kelių žiupsnių jūros druskos
Paruošimas:
Duoną paskrudinkite. Svogūną susmulkinkite. Pomidoriukus perpjaukite perpus
arba ketvirčiais, sumaišykite su svogūnu, įmaišykite actą, žoleles ir alyvuogių aliejų,
švelniai pasūdykite. Alyvuoges susmulkinkite. Ant duonos paskleiskite pomidoriukų mišinį, apibarstykite alyvuogėmis, ant viršaus dėkite šprotus. Apšlakstykite
skysčiu, likusiu nuo pomidoriukų.

JORĖS juodos duonos sumuštinis
su humusu, orkaitėje keptomis
karamelizuotomis morkomis
1 porcijai reikės:
1 riekė JORĖS juodos duonos
Kelių šaukštų humuso
1 nedidelės arba ½ vidutinės morkos
1 šaukšto balzaminio acto
1 šaukšto klevų sirupo
½ šaukšto saulėgrąžų arba alyvuogių aliejaus
Saujelės kedrinių pinijų
Tahini padažo*
*Tahini padažui:
½ šaukšto tahini sezamų sėklų pastos
½ česnako skiltelės
2 šaukštų vandens
Šlakelio citrinos sulčių
Žiupsnio jūros druskos
Paruošimas:
Morkas supjaustykite vidutinio storumo šiaudeliais. Sumaišykite su aliejumi, klevų
sirupu ir balzaminiu actu. Dėkite ant paruoštos kepimo skardos ir pašaukite į
įkaitintą 160°C orkaitę su vėjelio režimu (arba 180°C be vėjelio) 20 minučių. Kol
morkos kepa, paruoškite tahini padažą: česnaką sutraiškykite arba sutarkuokite ir
sumaišykite su likusiais padažo ingredientais iki vientisos konsistencijos, pasūdykite
pagal skonį. Sausoje keptuvėje ant nedidelės ugnies, vis pamaišydami, pakepinkite
kedrines pinijas. Ant JORĖS duonos riekės tepkite humusą, ant viršaus dėkite
keptas morkas, apibarstykite kedrinėmis pinijomis, apšlakstykite tahini padažu.

JORĖS juodos duonos su saulėgrąžomis
sumuštinis su žemės riešutų sviestu,
uogiene, bananu, traškia šonine
1 porcijai reikės:
1 riekės JORĖS juodos duonos su saulėgrąžomis
1‒2 šaukštų žemės riešutų sviesto
¼ banano
½ šaukšto uogienės
Kelių juostelių šoninės (siūlome rinktis ypač plonai
pjaustytą, kad iškeptų traški)
Paruošimas:
Duoną paskrudinti. Keptuvėje apkepti šoninę, nusausinti
riebalų perteklių. Ant riekės tepti riešutų sviestą, uogienę, ant
viršaus dėti bananą ir traškią šoninę.

JORĖS įvairiasėklės juodos duonos
sumuštinis su lazdyno riešutais, rikota
ir karamele ir/arba šokolado padažu
1 porcijai reikės:
2 riekės JORĖS įvairiasėklės juodos duonos
3 šaukštai rikotos sūrio
Saujelė lazdyno riešutų
Žiupsnis jūros druskos
Karamelės ir/arba šokolado padažo
Šokolado padažui:
20 g juodojo šokolado (ne mažiau kaip 50% kakavos)
Šaukštelio kokosų aliejaus

Paruošimas:
Riešutus pakepinkite sausoje keptuvėje ant mažos ugnies.
Susmulkinkite. Šokoladą ant mažos ugnies ištirpdykite su
kokosų aiejumi. Duonos riekes paskrudinkite. Ant vienos
riekės paskleiskite pusę rikotos masės, apšlakstykite šokolado
padažu ir, jei naudosite, karamele. Apibarstykite trupučiu
riešutų bei žiupsniu druskos. Ant viršaus dėkite antrą duonos
riekę ir dar kartą sluoksniuokite likusius ingredientus.

JORĖS baltos duonos su sėklomis
sumuštinis su minkštu ožkų
pieno sūriu, medumi ir uogomis
1 porcijai reikės:
1 riekė JORĖS baltos duonos su sėklomis
1‒2 šaukštai tepamo ožkų pieno sūrio
Šaukštelis medaus
Saujelė šaldytų arba šviežių uogų

Paruošimas:
Duoną paskrudinkite, aptepkite kreminiu sūriu,
apšlakstykite medumi ir papuoškite uogomis.

JORĖS traškių duonos
riekelių ir užtepėlės užkandis

1 porcijai reikės:
4 šaukštai humuso
1/3 brokolio žiedynų
Keli šaukštai pirmo spaudimo alyvuogių aliejaus
Jūros druskos
Keli šaukštai marinuotų artišokų
Saujelė sūdytų ir kepintų pistacijų
Žiupsnis kajeno
Paruošimas:
Brokolius supjaustykite mažesniais gabalėliais, apšlakstykite trupučiu aliejaus, pasūdykite. Kepkite 160°C orkaitėje (režimas su ventiliatoriumi) arba 180°C (režimas be
ventiliatoriaus) 20 minučių arba kol paruduos ir
suminkštės. Sutrinkite humusą, brokolius, artišokus
trintuvu, pasūdykite pagal skonį. Užtepėlę apšlakstykite
alyvuogių aliejumi, apibarstykite smulkintomis pistacijomis bei kajenu. Užkandžiaukite kartu su traškiomis
JORĖS duonos riekelėmis.
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