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KODĖL JŪSŲ SAVAITĖS PIRKINIŲ
KREPŠELYJE TURĖTŲ ATSIRASTI
DUONA?
1. Duona – tai viso pasaulio mitybos
pagrindas

•

Duona – vienas svarbiausių ir seniausių valgių
žmonijos istorijoje. Dėl savo universalumo kai kuriose
pasaulio kalbose ir kultūrose duona – tai maisto
sinonimas.

•

2. Duona – kupina gerųjų maistinių savybių

•

Duona, kartu su kitais grūdiniais produktais, sudaro
mitybos piramidės pagrindą ir suteikia mums būtinos
energijos. Joje gausu naudingų maistinių skaidulų,
aminorūgščių, mineralų, B grupės vitaminų.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. Duona – tai universalus produktas
Duona – tai kur kas daugiau, nei sumuštinis. Duonos
pyragas, gardūs skrebučiai, tiršta duonos sriuba ar
saldus apkepas – tai tik keletas idėjų, kaip sumaniai
panaudoti duoną savo virtuvėje.

4. Duona – skirtingiems skoniams
Šiandien pasirinkimas duonos lentynose – didžiulis,
todėl kiekvienas ras sau gardžiausią kepalą. Nuo
sodrių ruginių gaminių su grūdais iki purių ir
minkštų kvietinių kepinių, patiksiančių net patiems
mažiausiems.

KAIP IŠLAIKYTI DUONĄ
ŠVIEŽIĄ ILGIAU?
Duona – vienas dažniausiai
vartojamų, o taip pat ir išmetamų
maisto produktų. Kaip jos neišmesti ir
suvartoti visą kepalą?
Vadovaujantis šiais patarimais, duoną išlaikysite
šviežią kur kas ilgiau:

1. Rankų higiena.
Nešvariomis, neplautomis rankomis
pernešame ne tik virusus, bet ir
galimus duonos pelėsio sukėlėjus.
Todėl rankų higiena taip pat svarbi.

2. Paviršių valymas.
Virtuvės paviršius nuolat valykite,
kad neužsiliktų maisto likučių ir
senų gaminių, kurie gali skatinti
duonos pelėsio ir jo sporų augimą.

3. Drėgmės kontrolė.
Visi paviršiai, ant kurių laikomas
maistas, turėtų būti sausi.
Pasirūpinkite tinkama ventiliacija
savo virtuvėje ar vietoje, kurioje
laikote duoną.

4. Tinkamas laikymas.
Geriausias būdas laikyti duoną –
sandariai uždarytoje pakuotėje,
uždaroje dėžutėje, duoninėje ar
kitoje uždaroje spintelėje, stalčiuje.
Taip būsite tikri, kad į duonos
pakuotę nepatenka ore esančios
bakterijos ir mikrobai, sąlygojantys
pelėsį. Ji bus apsaugoma nuo
išorinio temperatūros ir drėgmės
poveikio.

Duona – tai daugiau, nei sumuštinis
Šviežias, ką tik iš parduotuvės
parsineštas duonos kepaliukas – tai
drobė jūsų kulinariniams kūriniams.
Ruoškite gardžiausius sumuštinius,
skrebučius ir mėgaukitės.
Pusryčiai – skrebutis su avokadu, kiaušiniu
ir žalėsiais. Pietūs – dvigubas suvožtinis su
kalakutiena ir humusu. Vakarienė – sumuštinis
su varške, lašiša ir krapais. Štai jums idėja, kaip
duoną pritaikyti skirtingiems patiekalams.
O ką daryti, jeigu spintelėje užsiliko apdžiūvusių
duonos riekelių? Tai jokia problema, anaiptol –
galimybė leistis naujų kulinarinių atradimų link!
Štai Viduržemio jūros regiono šalių virėjai jau
seniai suprato, kad su apdžiūvusia duona galima
pagaminti daugybę gardžių patiekalų: itališka
pupelių sriuba „ribollita“, gaivios „panzanella“
salotos, sotūs duonos pudingai ar gardūs
skrebučiai – tai tik keletas netikėtų skonio
atradimų.

Daugelis yra linkę manyti, kad apdžiūvusi duona
– jau nebetinkama vartoti, tačiau tai netiesa. Yra
keletas būdų ją „atgaivinti“:

1. Pirmas variantas, galite duoną
pakaitinti orkaitėje ar mikrobangų
krosnelėje. Tokiu būdu duonoje
esantis krakmolas suminkštėja ir ji
trumpam tampa tarsi šviežia.

2. Antras variantas – atvirkščiai,
išgarinti visą duonoje esančią
drėgmę ir suteikti jai traškumo
skrudinant ar pakepant keptuvėje.

3. Trečias variantas – apdžiūvusią
duoną naudokite kaip pagrindą
kepiniams, nes tokia duona yra
„ištroškusi“ drėgmės ir puikiai
sugeria bet kokius skysčius,
prisisotindama įvairiausių skonių.

10 sumanių
ir netikėtų būdų, kaip
namuose panaudoti duoną

„KitchenJulie“ autorė Julija Steponavičiūtė
ir „Gardėsio“ produktų vystymo vadovas
Tadas Aleknavičius dalijasi išsamia duonos
panaudojimo atmintine – net 10 skirtingų būdų,
kaip sumaniai prikelti duoną antram gyvenimui.

1. ITALIŠKA DUONOS IR PUPELIŲ
SRIUBA „RIBOLLITA“
Italai tikrai žino, kaip panaudoti sudžiūvusią
duoną, o geriausias to įrodymas – tai sriuba
„ribollita“.
Ingredientai:
• 6 riekės kvietinės „Gardėsio“ raugo SOURDOUGH duonos
• 1 skardinė (400ml) luptų pomidorų savo sultyse
• 1 skardinė (400ml) virtų baltųjų arba sviestinių pupelių
• 2 vidutinio dydžio morkos
• 2 šalotiniai arba vienas geltonas svogūnas
• trečdalis poro
• 4 v. š. alyvuogių aliejaus
• sauja šviežių petražolių
• 1 l daržovių/ vištienos sultinio arba vandens
• 2 a. š. saldžiosios paprikos
• 0,25-0,5 a. š. aitriosios paprikos
• 1 a. š. džiovintų žolelių
• šviežiai grūsti juodieji pipirai (galima keisti įvairiaspalvių
pipirų mišiniu), jūros druska
• gabalėlis parmezano arba kitokio kietojo sūrio

Gaminimas:
1. Dideliame puode įkaitinkite 3 šaukštus aliejaus, suberkite
smulkintus svogūnus, porą bei morkas. Supilkite
konservuotus pomidorus, juos sutraiškykite ir palikite
trumpam pakepti. Įmaišykite pupeles, prieskonius, žoleles,
supilkite sultinį. Išmaišykite. Uždenkite ir kaitinkite ant
nedidelės ugnies maždaug 20 minučių.
2. Kol sriuba verda, stambiais gabalais suplėšykite kvietinę
„Gardėsio“ raugo SOURDOUGH duoną, apšlakstykite
šaukštu alyvuogių aliejaus ir pašaukite į iki 180°C įkaitintą
orkaitę, kol apskrus.
3. Sriubą pasūdykite, įmaišykite šiek tiek šviežiai grūstų
pipirų, smulkintų šviežių petražolių.
4. Ant sriubos dėkite apskrudusią duoną, apibarstykite
parmezanu, apšlakstykite dar vienu šaukštu alyvuogių
aliejaus ir iškart patiekite.

2. DUONOS TRUPINIAI –
SLAPTAS INGREDIENTAS
Naminiai džiūvėsėliai ir duonos trupiniai yra gero virėjo slaptas
ginklas. Jie gali būti naudojami visur – kaip sutvirtinanti
medžiaga mėsos kukuliuose, kotletuose, jais galime gardinti
sriubas, salotas. Galite užbarstyti juos ant daržovių apkepo ar
ant itališko baklažano ir sūrio sluoksniuočio. Geriausia dalis
tai, jog šie trupiniai paruošiami labai greitai: šviesią duoną
sudžiovinkite arba paskrudinkite, sutrupinkite rankomis arba
smulkintuvu. Džiūvėsėlius sumaišykite su smulkiai tarkuotu
kietuoju sūriu ir kepkite orkaitėje.

3. KOKOSINIS DUONOS
PUDINGAS
Plačiai paplitęs JAV, Didžiojoje Britanijoje
bei Australijoje. Puikus tuo, jog apdžiūvusią
šviesią duoną prikelia naujam gyvenimui.
Ingredientai:
• 8 riekės „Gardėsio“ BRIOCHE forminės duonos „Skrudink ir
ragauk“
• 0,5 stiklinės (110 g) rudojo nerafinuoto cukraus
• 2 kiaušiniai
• 300 ml kokosų pieno (ne kokosinio gėrimo) arba grietinėlės
• 2 a. š. vanilės ekstrakto
• 4-5 šaukštai sviesto (2 padažui ir 3 pudingui)
• 0,25 a. š. druskos
• 1 a. š. vanilės sėklų ekstrakto
• 1 v. š. cukraus
• dosnus žiupsnis druskos
• 0,25 stiklinės kokosų pieno (ne kokosinio gėrimo) arba
grietinėlės.

Gaminimas:
1. Įkaitinkite konvekcinę (su ventiliatoriumi) orkaitę iki
180°C. Sviestinės „Gardėsio“ BRIOCHE duonos riekes
paskrudinkite. Suplėšykite ir dėkite į kepimo indą.
Kiaušinius suplakite.
2. Į nedidelį prikaistuvį dėkite rudąjį cukrų, druską, 300
ml kokosų pieno, a. š. vanilės. Maišydami kaitinkite ant
nedidelės ugnies. Leiskite šiek tiek pravėsti, tuomet
įmaišykite kiaušinius.
3. Kiaušinių masę užpilkite ant duonos, duoną spustelkite
žemyn, kad ši prisigertų daugiau skysčio. Ištirpdytu
sviestu apšlakstykite pudingo viršų. Kepkite orkaitėje
20-25 minutes.
4. Paruoškite padažą: ištirpdykite sviestą, supilkite 0,25
stiklinės kokosų pieno, a. š. vanilės ekstrakto, šaukštą
cukraus, žiupsnį druskos. Maišykite, kol cukrus ištirps,
apie 7 minutes.
5. Duonos pudingą patiekite su padažu, apibarstykite
cukraus pudra.

4. PRANCŪZIŠKAS SKREBUTIS
Prancūziškas skrebutis – tai patiekalas,
kuriam idealiai tinka išsausėjusi duona, nes ji
geriausiai sugers visus skonius. Aplieti klevų
sirupu arba medumi prancūziški skrebučiai
gali atstoti desertą arba tapti sveikuoliška
versija garnyrui pasitelkiant riešutų sviestą ir
šviežias uogas arba vaisius.
Ingredientai:
• 3 riekės „Gardėsio“ BRIOCHE forminės duonos
„Skrudink ir ragauk“
• 1 kiaušinis
• 1 šaukštas augalinio arba karvės pieno
• 1 šaukštas klevų sirupo, medaus arba rudojo nerafinuoto
cukraus
• 1 šaukštelis vanilės ekstrakto
• 1 šaukštelis cinamono
• dosnus žiupsnis druskos
• šaukštas sviesto arba kokosų aliejaus kepimui

Gaminimas:
1. Sviestinės „Gardėsio“ BRIOCHE duonos riekes trumpai
paskrudinti skrudintuve, ant sausos keptuvės arba
orkaitėje tik kol duonos paviršius taps sausas.
2. Šakute arba šluotele išplakite kiaušinį, įmaišykite likusius
prancūziško skrebučio ingredientus, išskyrus sviestą.
3. Didelėje keptuvėje ištirpdykite sviestą, „Gardėsio“ BRIOCHE
duonos riekes iš abiejų pusių pamirkykite kiaušinio
plakinyje ir dėkite į keptuvę.
4. Kepkite ant vidutinės ugnies iš abiejų pusių, kol skrebučiai
apskrus.
5. Patiekite šiltus su šlakeliu klevų sirupo, uogomis,
šviežiomis žolelėmis ir apibarstykite cukraus pudra. Jei
minėtų ingredientų neturite, naudokite tai, ką mėgstate
valgyti su blynais.

5. KRUTONAI – TRAŠKUS IR
SOTUS PAGARDAS
Duoną supjaustykite nedideliais kubeliais, sumaišykite su
trupučiu pasirinkto aliejaus ir kepkite orkaitėje, kol šie taps
traškūs. Galite gardinti įvairiausiais prieskoniais ar žolelėmis,
spaustu česnaku, taip suteikiant dar išraiškingesnį skonį.
Iškepusius juos galite naudoti iškart arba atvėsinti ir laikydami
sandariame inde suvartoti per 3-4 dienas. Krutonais gardinkite
mėgstamiausias salotas, sriubas, troškinius ar apkepus.

6. „PIRATO AKIS“ –
NOSTALGIŠKAS UŽKANDIS
IŠ VAIKYSTĖS
„Pirato akis“ – tai vaikystės nostalgija kvepiantis, bet, ko gero,
daugelio jau pamirštas ir be reikalo nuvertintas receptas.
Jums tereikia keptuvėje ištirpdyti gabalėlį sviesto, apkepti
vieną pusę kvietinės „Gardėsio“ SOURDOUGH duonos, prieš tai
viduryje išpjovus skylę kiaušiniui. Riekelę apverskite ir įmuškite
kiaušinį. Kepkite uždengtą, kol kiaušinis bus iškepęs. Patiekite
su žalėsiais, šviežiu agurku ir traškia šonine. Genialumas
paprastume.

7. KARŠTOS BRUSKETOS SU
SŪRIU IR DŽEMU
Brusketos – tai tikra pietų Europos virtuvės
klasika, kurią nesunkiai pritaikysite ir savo
virtuvėje. Mėgstamiausia italų brusketa yra
valgoma su pomidorais, sūriais ir įvairiomis
žolelėmis, dažniausiai – baziliku. Tačiau
nebijokite eksperimentuoti ir brusketoms
ruošti naudokite viską, ką randate šaldytuve:
įvairias kitas daržoves, pupeles, mėsą,
džiovintus pomidorus ir kitus delikatesus bei
jų kombinacijas. Skirtingos brusketos patiks
visiems valgytojams, todėl vienu metu galite
eksperimentuoti ir kurti įvairius skonius.
Ingredientai:
• 4 riekės „Gardėsio“ BRIOCHE forminės duonos „Skrudink ir
ragauk“
• 60 g besilydančio sūrio, pavyzdžiui, čederio
• keli šaukštai figų džemo
• trečdalis svogūno
• keli pievagrybiai arba kitokie grybai
• šviežios arba džiovintos žolelės
• juodieji pipirai arba įvairiaspalvių pipirų mišinys
• jūros arba kitokia druska

Gaminimas:
1. Duonos riekes paskrudinkite.
2. Įkaitinkite konvekcinę (su ventiliatoriumi) orkaitę iki 160°C.
3. Ant duonos riekių tepkite džemo, paskirstykite plonai
supjaustytą svogūną, pievagrybius, žoleles, sūrį.
4. Kepkite, kol sūris išsilydys ir apskrus, apie 10-15 minučių.

Taip pat išbandykite šiuos brusketų skonius:
• Su vytintu kumpiu, buratos sūriu, medumi ir sultenėmis
• Su rikotos sūriu ir pakeptomis kriaušėmis
• Su špinatais ir svieste su česnaku pakeptais grybais
• Su feta, burokėliais ir graikiniais riešutais.

8. DUONOS IR DARŽOVIŲ
APKEPAS
Puikus receptas ne tik duonos likučiams
„sunaikinti“, bet ir suvartoti šaldytuvo stalčiuje
gulinčius gabalėlius žiedinio kopūsto arba
brokolio, vienišą morką, svogūno puselę. Šis
apkepas gali būti valgomas tiek pusryčiams ar
pietums, tiek vakarienei. Štai jums atsakymas,
kaip iš nieko padaryti daug, maistingai ir dar
skaniai.
Ingredientai:
• 3 riekės „Gardėsio“ juodos duonos JORĖ su saulėgrąžomis
(tinka ir kiti JORĖS skoniai)
• 3 kiaušiniai
• 0,75 (3/4) stiklinės pieno
• pusė vidutinio brokolio galvos
• didelė sauja šviežių špinatų
• 1 vidutinio dydžio morka
• trečdalis poro arba nedidelis svogūnas
• 5 česnako skiltelės
• jūros druska, juodieji pipirai
• 50 g sūrio
• 2 šaukštai alyvuogių aliejaus

Gaminimas:
1. Įkaitinkite konvekcinę (su ventiliatoriumi) orkaitę iki 180°C.
Kol orkaitė šyla, įkaitinkite keptuvę, įpilkite aliejaus ir
suberkite smulkintą porą, česnaką, morką. Pakepinkite,
kol daržovės pradės minkštėti, tuomet suberkite brokolį
ir pakepinkite kol šis pasidarys sodriai žalios spalvos,
suminkštės.
2. Duonos riekes supjaustykite kvadratėliais, suberkite į
kepimo indą. Ant viršaus dėkite daržoves.
3. Atskirai išplakite kiaušinius, įmaišykite pieną, tarkuotą arba
gabalėliais plėšytą sūrį, pasūdykite.
4. Kiaušinių masę užpilkite ant daržovių. Apibarstykite pipirais.
Pašaukite į orkaitę 30 minučių. Patiekite šiltą arba šaltą.

9. TRAŠKI KEPTA DUONA
SU GAIVIU PADAŽU
Kepta duona su sūriu – tai lietuviams į kraują įaugęs receptas.
Tačiau į jį galima žiūrėti kitaip – duonos lazdeles su trupučiu
aliejaus kepkite orkaitėje, kol jos taps traškios, o šalia patiekite
gaivų varškės ir žolelių padažą. Paruošimas paprastas: varškę
su kefyru arba jogurtu maišykite su krapais bei svogūnų
laiškais, pasūdykite, gardinkite maltu kuminu arba kmynais,
apšlakstykite tyru alyvuogių aliejumi ir aitriąja arba saldžiąja
paprika. Puikus energijos šaltinis ir greitas užkandis išalkus.

10. DUONOS SALOTOS
„PANZANELLA“
Skirtingų tekstūrų šokis. Greitai ir paprastai
paruošiamas receptas iš nebrangių produktų, su
itin turtingu skoniu – tai „panzanella“ salotos.
Tai Toskanos virtuvės pasididžiavimas, kurio
gamybai naudojami sudžiūvusios baltos duonos
gabaliukai ir saldūs ryškiaspalviai pomidorai,
kurių skonį subalansuoja raudonųjų svogūnų
bei bazilikų lapelių derinys, apšlakstytas tyru
alyvuogių aliejumi ir šlakeliu acto.
Šio recepto paslaptis paprasta – duona
sugeria iš daržovių ir spausto česnako
išsiskyrusias sodraus skonio sultis, bet vis tiek
išlieka traški.
Ingredientai:
• 5 riekių kvietinės „Gardėsio“ raugo SOURDOUGH duonos
• 1 šaukštas alyvuogių arba kitokio aliejaus tinkamo kepimui
• 300 g šviežių pomidorų (ryškesniam skoniui išgauti
maišykite kelias skirtingas rūšis)
• keli švieži trumpavaisiai agurkai
• trečdalis raudonojo arba vienas šalotinis svogūnas
• didelė sauja šviežių bazilikų
• didelė sauja alyvuogių (nebūtina)
• keli žiupsniai džiovintų rozmarinų (galima naudoti kitas jūsų
mėgstamas džiovintas žoleles, pvz.: raudonėlį)
• jūros druska, pagal skonį
• 3 šaukštai pirmo spaudimo alyvuogių aliejaus
• 2 šaukštai baltojo vyno arba obuolių acto (galima naudoti
citrinos sultis: pradėkite nuo trečdalio, jei trūksta,
įspauskite daugiau)
• 2 skiltelės česnako

Gaminimas:
1. Kvietinės „Gardėsio“ raugo SOURDOUGH duonos riekes
suplėšykite stambiais gabalais, apšlakstykite šaukštu
alyvuogių aliejaus, dėkite į kepimo popieriumi išklotą
skardą ir kepkite iki 180°C įkaitintoje orkaitėje kol apskrus,
maždaug 15 minučių.
2. Kol duona kepa, stambesniais gabalais supjaustykite
pomidorus su agurkais, svogūną. Apibarstykite keliais
dosniais žiupsniais druskos (druska padės išsiskirti
daržovių sultims).
3. Ant viršaus berkite džiovintas žoleles, dėkite alyvuoges
ir šviežią baziliką, apšlakstykite alyvuogių aliejumi, actu,
įspauskite česnaką (jei neturite česnako spaustuko, galite
jį sutarkuoti smulkia tarka. Salotas gerai išmaišykite.
4. Apskrudusią duoną ištraukite iš orkaitės, leiskite kelias
minutes pravėsti ir sumaišykite su salotomis.
5. Salotose jau turėtų būti susidariusių daržovių sulčių, kurias
duona šiek tiek sugers prisisotindama česnakų ir žolelių
skonio. Patiekite iškart.

