


Nuo seniausių laikų valgymas lietuviams buvo iš-
skirtinis, ritualinis veiksmas. Vyresnioji karta iki šiol 
valgyti sėda tik tada, kai susirenka visa šeima. Iš 
kitų tautų lietuviai išsiskiria ne tik išlaikyta tradicija 
kartu švęsti kalendorines šventes ir jų metu ragau-
ti apeiginių patiekalų, bet ir autentiška kulinarine 
išmintimi. Žinios, ką, su kuo, kaip, kiek ir kada val-
gyti, buvo perduodamos iš kartos į kartą ir priklau-
sė nuo šeimininkės gabumų bei regiono ypatumų. 

Penki Lietuvos etnografiniai regionai didžiuoja-
si savitais valgiais: aukštaičiai – blynais, varške 
ir ragaišiais, dzūkai – grybų, grikių ir bulvių 
patiekalais, suvalkiečiai – skilandžiais, vėdarais ir 
saldžiomis sriubomis, žemaičiai – kastiniu, vėžiais 
ir košėmis, pajūris – žuvimi.

Pokariu vyravęs nepriteklius, kai visuotinai trūko 
mėsos, grūdų, daržovių, privertė šeimininkes at-
sisakyti įprasto maisto. Stokos metais įsivyravo 
riebūs, kaloringi, paprastai gaminami patiekalai 
iš bulvių bei miltų ir anksčiau nebūdingi padažai. 
Tai lėmė nuomonę, kad lietuvių virtuvė yra riebi ir 
nesveika.

Tradicinis lietuviškas maistas iš tiesų buvo gana pa-
prastas, bet tikrai neprastas. Kasdienius patiekalus 
sudarė tik du trys, tačiau vienas kitą papildantys 
produktai. Mityba buvo sezoninė ir minimalistinė: 
valgyta mažai, bet sočiai, gardžiai ir kuo natūraliau. 
Tokias mitybos nuostatas formavo religiniai įsitiki- 
nimai, Bažnyčios nurody-
mai ir pirmiausia tradici-
jos. Joms lietuviai skyrė 
ypatingą dėmesį.

tr adicinė Sveik a
lietuvišk a virtuvė,

arba „dieta“ pagal
lietuviuS
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Tradicinė lietuvių virtuvė pirmiausia siejama su se-
zoniniu maistu. Įprotį valgyti patiekalus iš vietinių, 
tam sezonui būdingų produktų lietuviai išlaikė iki 
šių dienų. 

Pavasarį ir vasarą buvo valgoma daug pieno, la-
pinių daržovių, uogų, grybų, vaisių, žuvų, miltų pa-
tiekalų. Šiuo metu buvo skanaujama daug lengvo 
maisto. Mėsos ragaujama tik kartais, norint sukaup-
ti jėgas didiesiems darbams. Rudenį ir žiemą prie-
šingai – buvo valgoma daugiau mėsos, grūdinių, 
ankštinių patiekalų, šakninių daržovių. 

Sukantis metų ratui, produktai ir patie-
kalai natūraliai keisdavo vienas kitą, o iš 

jų gaunamų maisto medžiagų pakakdavo visus me-
tus. Žiemos mėnesiais, stokojant karvės pieno, balty-
mų žmonės gaudavo iš riešutų, kanapių, aguonų pie-
no. Pavasarį lietuviai prisileisdavo kubilus sulos ir tris 
savaites gausiai ją gerdavo, taip natūraliai išvalyda-
mi organizmą. Po žiemos ištuštėjusį stalą pildydavo 
šviežiais žalumynais, kepdavo kiaušinienes su dilgė-
lėmis, virdavo sriubas, troškinius su garšvų, kiaulpie-
nių lapais. Laukinius augalus, jų stiebus, lapus, sėklas, 
šakniastiebius lietuviai valgė ar vartojo kaip maisto 
papildą. Beje, vaikams tikras skanumynas buvo pa-
vasarį sužaliavę kiškio kopūstai ir meškinių česnakų 
stiebeliai – juos barstydavo ant duonos su sviestu ir 
valgydavo neatsivalgydavo. 

Vasarą prinokusių obuolių, žemuogių, kriaušių, ser-
bentų, mėlynių pridžiovindavo tiek, kad užtekdavo iki 
pavasario. Po vasaros, vėstant orams, organizmui sti-
prybės teikdavo šilti gėrimai – kmynų arbata arba gilių 
kava. Šie gėrimai sveiki, be kofeino, tinka net vaikams.

Gaminant kasdienį maistą, lietuviams taip pat labai 
svarbūs aspektai buvo maisto kiekis bei suderina-

mumas. Pagal lietuvių kulinarinę tradiciją daugiau 
nei trys produktai kartu nedera, o skirtingos kilmės 
riebalai kartu nemaišomi. Ir valgydavo lietuviai anks-
čiau kur kas mažiau, nei šiandien valgoma. Muziejuo-
se eksponuojami senoviniai lietuvių indai puikiai tai 
iliustruoja – dubenėliai valgiui buvo daug mažesni už 
dabartines lėkštes.

Anksčiau Lietuvoje lapkritį, kai keisdavosi orai ir 
organizmui reikėdavo sukaupti riebalų sluoksnį ši-
lumai palaikyti, dvi tris savaites trukdavo mėsėdis. 
Tai buvo linksmybių laikas, prieš prasidedant pas-
ninkui. Jo metu vykdavo daug vestuvių ir kitų sočių, 
linksmų švenčių, o stalus šeimininkės nukraudavo 
avienos, žąsienos patiekalais.  Beje, šiuo periodu į 

mėsą buvo dedama ir prieskonių organizmui sti-
printi, jo atsparumui įvairioms ligoms didinti 

(šalavijų, kadagių, pelynų, mėtų, melisų ir kt., 
bet mažais kiekiais). 

D I D I K ų  V I r T u V ė  –  G u r M a N I Š K I e M S  aT r a D I M a M S

Lietuvos didikų virtuvė išsiskyrė prieskoninių žolelių gausa, apsiėjo be bulvių patiekalų ir cukraus. Prieš 
kelis šimtmečius Lietuvos didikų mėgstamiausi buvo medumi ir grybais paskaninti žvėrienos patiekalai. 
XV–XVIII a. didikai tris kartus per dieną valgė sriubas. Nuo tų laikų Lietuvoje gaminama daug rūšių sriubų. 
Skirtingai nei kitur, dauguma lietuviškų sriubų yra ne trintos, o virtos sumaišius įvairias sudedamąsias 
dalis. Jos valgomos paskanintos grietine, pipirais, druska, užsikandamos juoda duona. Sunykus bajorijos 
luomui, XIX–XX a. įsitvirtinusi valstiečių virtuvė iš senosios paveldėjo tik mėsos sūdymą ir rūkymą. Šalyje 
paplito skilandžiai, dešros, lašiniai, rūkyta žuvis.

tradicinės lietuviškos virtuvės principai:
sezoniškumas, maisto kiekis
ir suderinamumas
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didžioji išmintis –   
protingai vartoti žoleles

Pasitelkdami prieskoninių augalų naudingąsias 
ypatybes, lietuviai pavasarį padėdavo išseku-
siam kūnui atsigauti, vasarą raminosi prieš mie-
gą, rudenį gerino virškinimą sočių mėsos patie-
kalų paragavus, žiemą stiprino imunitetą, kėlė 
ūpą. Štai žemaičiai į grietinėlę, varškę, sūrius arba 
riebų pieną nuo seniausių laikų dėjo diemedžių, 
peletrūnų ar šalavijų lapelių – jais pagardinti pie-
no produktai geriau virškinami. Duoną kepant 
naudojo ajerus, klevų lapus, kmynus. Mėsai – ša-
lavijus, kadagio uogas, čiobrelius.

Išmanydami gydomąsias maistinių augalų savy-
bes, lietuviai šermukšnius kramtė norėdami pa-
gerinti virškinimą, spanguoles – sumažinti krau-
jospūdį. Džiovintų vaisių kramsnojimas turi ir 
raminamą poveikį.

Lietuviams ne naujiena ir šiandien dietologų 
liaupsinamos iškrovos dienos. Mokslas tik nese-
niai atrado bei pripažino laikino tam tikros rūšies 

LINaI Ir K aNaPėS –       
KeNČIaNTIeMS NuO SauLėS TrŪKuMO

Šiuolaikinis mokslas tvirtina, kad kanapių bei linų sėklose 
ir jų aliejuose yra kur kas daugiau baltymų ir amino rūgš-
čių nei grūdinėse kultūrose ar gyvuliniuose riebaluose. 
Kanapių aliejuje gausu žmogaus organizmui ypač reika-
lingų Omega–3 ir Omega–6 riebalų rūgščių (maždaug du 
kartus daugiau negu žuvų taukuose). Be to, šie produktai 
gelbsti nuo saulės trūkumo, sklaido niūrią nuotaiką, stipri-
na organizmą, saugo nuo depresijos.

produktų atsisakymo naudą sveikatai, o lietu-
viai džiaugiasi tokią tradiciją puoselėjantys jau 
kelis šimtmečius. Beveik mėnesį prieš Kalėdas 
bei septynias savaites prieš Velykas tradiciškai 
lietuviai pasninkaudavo – t. y. atsisakydavo mė-
sos, kiaušinių, pieno produktų, gaminių iš jų bei 
su jais. Pasninkaudami lietuviai ne badavo, o iš-
moningai ragavo ypatingą, sveikatinantį maistą. 
Pavyzdžiui, žiemos pasninko metu, prieš Kūčias, 
patiekalus gardino kanapių, linų, aguonų sėklo-
mis ar aliejumi. 

ar „dieta“ pagal lietuvius tinka jums asmeniškai, 
siūlome išsiaiškinti, paragavus trijų itin sveikų 
tradicinių lietuviškų patiekalų: šaltibarščių, rau-
gintų kopūstų ir spanguolių kisieliaus.

Kanapė

Kanapių sėklų aliejus
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Šaltibarščiai

tikrąjį lietuviškos virtuvės skonį pajusi paraga-
vęs šaltibarščių!

šokiruojančią ryškiai rožinę spalvą šaltibarš-
čiams suteikia natŪraliOS burokėlių sul-
tys, o neapsakomai gaivų skonį  – svarbiausia 
šios šaltsriubės sudedamoji dalis keFYraS, 
kurį sveikos mitybos specialistai įvardija kaip 
vieną iš pačių sveikiausių produktų pasau-
lyje! Beje, šią nekaloringą sriubą kiekviena lie-
tuvių šeima gamina pagal savą receptą. 

pasigamink pats!

Smulkiai supjaustykite daržoves: agurkus, burokėlius 
(galima sutarkuoti), svogūnų laiškus ir krapus. Viską 
sudėkite į didelį dubenį. 

Daržoves užpilkite kefyru, pagardinkite druska, su-
maišykite. Sriubai leiskite truputį pastovėti – ji taps 
skanesnė.

Supilkite sriubą į lėkštes, įpjaustykite virto kiaušinio. 
Ši šaltsriubė tiekiama su karštomis virtomis bulvėmis, 
pagardintomis krapais. Skanaus!

 K ef y r a S  –  S V eI K aTą    
 T e I K Ia N T I S  G ė r I M a S

 ● Kefyras yra vienas iš seniausių žmonijos 
naudojamų raugintų pieno produktų. 
Jis teigiamai veikia daugelį žmogaus 
organizmo funkcijų, normalizuoja ir pa-
laiko žarnyno mikroorganizmų pusiaus-
vyrą, stiprina imuninę sistemą.

 ● Kefyras yra mažai kaloringas (100 
g kefyro – vos 59 kcal!), jame mažai 
angliavandenių, tačiau gausu baltymų, 
riebalų, organinių druskų, mikroele-
mentų ir B grupės vitaminų (vitaminų 
B2 ir B12 gerokai daugiau negu piene). 

 Su dė tis

•	 500	g	kefyro*	
•	 100	g	virtų	arba	
	 marinuotų	burokėlių
•	 2	švieži	agurkai
•	 Keli	svogūnų	laiškai
•	 Žiupsnelis	šviežių	krapų
•	 1	kiaušinis
•	 Druskos	pagal	skonį	
	 (jei	vietoj	kefyro	naudojate	jogurtą,	
	 druskos	dėkite	daugiau)
•	 400	g	virtų	bulvių

*	 Kartais	 lietuviai	 kefyrą	 pakeičia	 rūgpieniu,	 mineraliniu	
vandeniu	skiesta	grietine	ar	pasukomis.	Jei	jūsų	šalyje	kefy-
ro	nėra,		ieškokite	panašių	rauginto	pieno	produktų:	Vakarų	
Europos	 ar	 JAV	 rasite	 natūralaus	 jogurto	 (Natural Yogurt 
(Yoghurt, Yoghourt),	Vokietijoje	pasukų	(Buttermilch),	Ru-
sijoje,	Vidurio	ar	Pietų	Azijoje,	Pietryčių	Europoje	tai	bus	ry-
azhenka,	prostokvasha,	kumis (kumiss,	koumiss,	kumys),	
ayran,	laban,	dahi,	lassi,	doogh ir	kt.
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teisingai*

rauginti kopūstai 

Kopūstai lietuviams – KaraLIŠKa DarŽOVė. Iš jų 
gaminamos salotos, sriubos, troškiniai, bandelės 
ir kiti patiekalai, kurių galima paragauti daugelyje 
Lietuvos restoranų. Skanių raugintų kopūstų Lie-
tuvoje galite įsigyti ir turguose, ir prekybos cen-
truose. 

Jei norite paskanauti ypatingo skonio kopūstų, 
susirauginkite jų patys pagal seną lietuvišką 
receptą.

 Su dė tis

•	 10	kg	šviežių	kopūstų
•	 100	g	cukraus
•	 200	g	druskos
•	 5–8	tarkuotos	morkos
•	 100	g	spanguolių
•	 2–3	rūgštūs	obuoliai	
	 (juos	galite	pakeisti	šlakeliu	
	 citrinų	sulčių)
•	 50	g	kmynų

*	 Galbūt	 kiti	 raugintų	 kopūstų	 receptai	 jums	 atrodys	
paprastesni,	bet,	patikėkite,	kartą	pabandę	gaminti	pagal	
šį	receptą,	niekada	neberauginsite	kitaip...

Raugiant	kopūstus,	labai	svarbu	pasirinkti	tinkamą	Mėnu-
lio	fazę	ir	tiksliai	laikytis	nurodymų!

Tinkamiausias	laikas	kopūstams	raugti –	delčia.	Kitu	laiku	
neraugkite,	nes	gali	nepavykti.

pasigamink pats!

Smulkiai supjaustytus kopūstus kartu su sutarkuo-
tomis morkomis, cukrumi, druska, spanguolėmis, 
obuoliais ir kmynais sudėkite į didesnį indą. Viską 
sumaišykite ir palikite kambario temperatūroje (ne 
žemesnė kaip +18°  C) rūgti dvi paras (nereikia nei 
uždengti, nei prispausti).

Po dviejų parų šį mišinį subadykite ilgu pagaliu 
(liaudiškai sakant, įleiskite oro) ir dar parą palikite 
ramybėje. 

Paskui kopūstus BŪTINa išimti iš indo, „išvėdinti“ 
(išmaišyti), vėl sudėti į indą ir palikti rūgti dar dviem 
paroms. 

Po penkių parų kopūstus reikia išnešti į vėsią 
patalpą (temperatūra ne aukštesnė kaip +10°  C)
 ir paslėgti 
(uždengti ir 
suspausti 
taip, kad iš 
kopūstų 
galėtų sunk-
tis sultys) 
sunkiu daiktu, 
pvz., dideliu 
akmeniu. Čia 
kopūstus reikėtų 
parauginti dar 
penkias paras. O 
tada gardžiuokitės 
į sveikatą!

 r au G I N T I  KO PŪS Ta I  – 
 V I Ta M I N ų  B O M Ba!

 ● 100 g raugintų kopūstų gali būti iki 40 
mg vitamino C – tai daugiau nei pusė 
žmogui per parą reikalingos normos. 
Juose taip pat gausu B grupės vitami-
nų, kalio, magnio, cinko ir kitų svarbių 
elementų. 

 ● Sveikos mitybos specialistai teigia, kad 
rauginti kopūstai yra bene vienintelis 
žmogaus sukurtas produktas, savo ver-
te pranokstantis natūralųjį!
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Spanguolių 
kisielius

Spanguolės, kurias lietuviai nuo seno vadino Gy-
VyBėS uOGOMIS, buvo ir tebėra ne tik maistas, 
bet ir pirmas vaistas nuo peršalimo, mažakraujys-
tės ar avitaminozės. 

Dėl ypač didelio vitamino C kiekio spanguolės 
šiandien vadinamos ŠIaurIeTIŠKOSIOMIS CITrI-
NOMIS, o mokslininkai jas įtraukė į naudingiau-
sių pasaulyje maisto produktų sąrašą.

 Su dė tis

•	 2	stiklinės	(400	g)	spanguolių	
	 (šviežių	arba	šaldytų)
•	 1,5	litro	vandens
•	 Cukraus	(mėgstantiesiems	rūgščiau	
	 pakaks	5	šaukštų	(100	g),	
	 norintiesiems	saldumo	geriausia		

ragauti	ir	saldinti	pagal	skonį)
•	 2	šaukštai	(40	g)	bulvių	krakmolo		 	

(krakmolo	nenaudodami,	pasigaminsi-
te	ne	mažiau	skanų	kompotą)

 S T eB u K L I N G OS    
SPa N G u O L I ų  G a L I OS

 ● Šiandien mokslininkai patvirtina – span-
guolėse gausu antioksidantų, padedan-
čių iš organizmo pašalinti laisvuosius 
radikalus, mažinti daugelio lėtinių ligų, 
tarp jų vėžio ir diabeto, riziką. Spanguo-
lės taip pat yra PP, B, C grupės vitaminų 
šaltinis, jose aptikta net 25 rūšių mineralų: 
daugiausia kalio, kalcio, fosforo, geležies, 
mangano, jodo. 

 ● Spanguolės taip pat turi antibakterinių 
savybių, padedančių išvengti šlapimtakių 
infekcijos. Be to, jos yra puiki priemonė 
nuo ėduonies ir dantenų uždegimo.

pasigamink pats!

Nuplautas uogas sutrinkite ir išspauskite jų sultis. 
Geriausia trinti koštuve ar sietelyje grūstuvu, dideliu 
šaukštu ar kitu buku daiktu (jei spausite sulčiaspau-
de, išspaudos bus netinkamos naudoti). 

Išspaudas sudėkite į verdantį vandenį, pavirkite 
(apie 10 min.) ir nukoškite. Gautą nuovirą pasaldin-
kite cukrumi, vėl užvirinkite. 

Į puodelį ar dubenį sudėkite krakmolą, užpilkite jį 
100 ml šalto vandens ir išmaišykite. Kai krakmolas 
ištirps, šį skystį, lėtai maišydami, supilkite į nuovirą ir 
vėl užvirinkite. Nuimkite nuo ugnies. 

Kai nuoviras šiek tiek pravės, supilkite į jį spanguo-
lių sultis – šitaip 
išliks visi uogose 
esantys vitaminai. 
atvėsinkite ir ska-
naukite!
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Kad ir kuriuo laiku nuspręsite susipažinti su tra-
dicine lietuvių virtuve, visada pataikysite, nes ji 
vilioja visais sezonais. Jei keliaujate vasarą, pra-
dėkite nuo šaltibarščių – jų spalva nustebins ne 
mažiau nei skonis. Šios šaltos sriubos galima pa-
ragauti visoje Lietuvoje. Jei svečiuojatės pajūryje, 
Kuršių marių pakrančių sodybose prašykite švie-
žios žuvies, o dar geriau – firminės žuvienės. Pa-
jūrio regiono gyventojai išsaugojo senąsias žuvies 
rūkymo tradicijas, todėl, užuodę rūkytos žuvies 
dūmo kvapą, čia būtinai paragaukite šaltai rūky-
to karšio (1). 

atšalus orams, norisi riebesnio, karšto maisto, todėl 
rudenį Lietuvoje valgomi įvairūs patiekalai iš avie-
nos, žąsienos ar antienos. ruduo dar ir daržovių 
derliaus metas, todėl būtent šiuo periodu geriausia 
ragauti Lietuvoje itin populiarius patiekalus – švie-
žių bulvių cepelinus (2) ar kugelį (bulvių plokštai-
nį). Nepaisant to, kad šalyje paplito tik XVII a. pabai-
goje, bulvės tapo antrąja lietuvių duona. 

Jei šiuo metų laiku keliausite po Pietryčių Lietuvą, 
nenustebkite pamatę pakelėse stoviniuojančius 
prekeivius. Tai uogautojai bei grybautojai, siūlantys 
miško gėrybių. Miško uogos – tikras sveikatai užti-
krinti reikalingų vitaminų ir mikroelementų koncen-
tratas, todėl nepraleiskite progos jomis pasistiprinti 

prieš žiemą. Na, o grybų rekomenduojame ragauti 
jau išvirtų – kad ir grybienės duonos kubilėlyje (1)!

unikalūs Dzūkijos regiono patiekalai gaminami 
iš grikių, todėl čia ragaukite grikinių blynų, gri-
kių duonos ir senovinio grikių pyrago, vadina-
mo „babka“. Morkų pyragas (4) – tikras smaližiaus 
džiaugsmas, o prie jo būtinai skanaukite švelniosios 
lietuviškų žolynų arbatos. Stipresnio skonio ir 
aromato mėgėjams šiuo metų laiku tiesiog būtina 
gurštelti lietuviškų žolelių trauktinių ir midaus 
(3), brandinamų pagal slaptus senovinius receptus. 
Nedidelis šių gėrimų kiekis – tik į sveikatą! 

unikalus Žemaitijos regiono valgis, ypač tinkamas 
vasarą, – kastinys su karštomis bulvėmis (2). 
Beje, šį patiekalą labai mėgsta vegetarai. Mėsos 
mėgėjams siūlome paragauti šaltai rūkytų laši-
nukų su svogūnų laiškais ar pasilepinti žvėrie-
nos patiekalais. Smaguriams siūlome pasilepin-
ti juodos duonos desertu (4). Ištroškusiesiems 
rekomenduojame atsigaivinti gyvu alumi arba 
duonos gira (3). aludarystės tradicijomis garsė-
janti Lietuva nustebins net visko ragavusį alaus 
gurmaną. O iš Lietuvos pasididžiavimo  – juodos 
ruginės duonos – surauginta gira, skoniu prime-
nanti garsiausią pasaulyje gazuotąjį gėrimą, pa-
tinka vaikams ir ypač jų tėveliams, nes yra ne tik 
gardi, bet ir sveika.

Jei svečiuositės Šiaurės Lietuvos regione antroje 
liepos pusėje, užsukite į kasmetinę kelias dienas 
trunkančią smaližių fiestą – garsųjį Žagarės vyš-
nių festivalį. Pagrindinis festivalio akcentas  – 
šventės metu verdama vyšnių uogienė. Gal ir 
jums liks šlakelis?

R U D E N ĮVA S A R Ą

Kiekvienų metų rugsėjo paskutinį šeštadienį Va-
rėnoje, vadinamoje europos grybų sostine, vyks-
tančioje Grybų šventėje linksminasi ne tik gry-
bautojai. Šventės svečiai čia vaišinasi lietuviškos 
kulinarijos skanėstais, mokosi tradicinių amatų ir 
fotografuojasi su grybavimo čempionais! 
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ankstyvas pavasaris Lietuvoje – pats metas užbaigti 
rudenį sukauptų gėrybių atsargas, todėl šiuo laiku 
skanaukite raugintų kopūstų troškinių (1), kuriuos 
ypač skanu valgyt su tradicine lietuviška kiaulienos 
karka. Įdomus ir ypač sotus senas lietuvių patieka-
las yra šilkinė košė, verdama iš perlinių kruopų, 
sumaišytų su tarkuotomis bulvėmis, morkomis ir 
svogūnais. Taip pat siūlome paragauti karpio, upė-
takio, lydekos ar karšio patiekalų, žuvienių. antroje 
pavasario pusėje grįžtant žalumynams, skanaukite 
rūgštynių sriubos.

Žiemą Lietuvoje švenčiama daug tradicinių kalendori-
nių švenčių, todėl ir patiekalai susiję su šventiniais laiko-
tarpiais. Jei lietuvių namuose svečiuositės prieš Kalėdas, 
būtinai paragaukite kūčiukų su aguonpieniu (2). Tai 
saldus, vaikų labai mėgstamas patiekalas, primenantis 
sriubą. Kūčiukus galima valgyti vienus ar lauktuvių par-
vežti kaip tradicinį lietuvišką konditerijos gaminį. 

Žiemą Lietuvoje rekomenduojame valgyti sikę su 
karštomis bulvėmis (1), grietine ir svogūnais. Šis pa-
tiekalas nepaliks abejingų žalios žuvies mėgėjų, nes tik 
viena jo sudedamoji dalis – bulvės – yra termišai apdo-
rota. Taip pat siūlome paskanauti agurkais kvepiančių 
šviežių stintų. Šių žuvų garbei Palangoje kasmet net 
Stintų šventė organizuojama!

Šiuo metu rekomenduojame išbandyti ir egzotiškiau-
sią lietuvišką patiekalą vėdarus. Tai tarkuotomis bul-
vėmis įdarytos kiaulės žarnos, paprastai valgomos su 
spirgučių padažu.

Pietryčių Lietuva didžiuojasi miltiniais blynais ir 
sklindžiais (3). aukštaitijoje blynų, blynelių ir jiems 
skirtų pagardų, dažinių, įdarų tiek daug, kad išsirinkti 
iš tos gausybės sunku net tam, kuris mano apie bly-
nus žinąs viską... O prie blynų ypač tinka spanguolių 
kisielius, vitamino C atsargomis žiemą papildysian-
tis ir mažo, ir didelio sveikatą.

Gilių kava (4) – kava be kofeino, kurią lietuviai „išrado“ 
nužiūrėję, kaip šerniukai, rudenį gilių prisikramsnoję, 
per žiemą auga ir stiprėja.

Miltinių blynų mėgėjus kviečiame atvykti į ypač 
linksmai lietuvių švenčiamą žiemos išvarymo šven-
tę – Užgavėnes, kuri kasmet vyksta likus 7 savaitėms 
iki Velykų. Šią dieną visoje Lietuvoje galite sutikti keis-
tai apsirengusių, kaukėtų personažų ir iki soties pri-
sivalgyti blynų. Tikima, kad šią dieną sočiai pavalgęs 
būsi sotus ir stiprus visus metus.

Tikras lietuviškas gardėsis – saldi sriuba (4). Ją ypač 
skanią verdą Suvalkijoje. aukštaičių pasididžiavi-
mas  – virtiniai su uogų įdaru, vadinami „šaltano-
siais“ (3). Jie tiesiog burnoje tirpsta. Nepatikėsit, kol 
neparagausit!

Pasakiško skonio sluoksniuotos tešlos pyragas su 
aguonų įdarų, vadinamasis šimtalapis (2), – tai lie-
tuvių ypač mėgstamas karaimų kulinarinio paveldo 
desertas, kurį kartu su iš aukso Ordos išvarytais 
Krymo totoriais bei karaimais XIV a. į šalį „importa-
vo“ didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas. Lietuviai 
mėgsta ir karaimiškus kibinus, balandėlius bei virti-
nius. Jų būtina paragauti, lankantis senojoje Lietu-
vos sostinėje Trakuose.

PAVA S A R ĮŽ I E m Ą

Kasmet pavasaris Lietuvoje prasideda Kaziuko 
muge, kuri dažniausiai rengiama artimiausią sekma-
dienį iki Šv. Kazimiero dienos, minimos kovo 4-ąją. 
Kelias dienas trunkančioje, beveik visą Vilniaus sena-
miestį užtvindančioje mugėje žmonės pardavinėja 
savo pagamintus liaudiškus dirbinius. Mugės metu 
galite paragauti ir įsigyti skirtingų Lietuvos regionų 
kulinarinio paveldo patiekalų, valgių bei gėrimų, su-
žinoti ar net išmokti jų gamybos paslapčių, o lauk-
tuvių nusipirkti mugės simbolių: meduolių „Kaziuko 
širdis“ ir riestainių („barankių“) karolius.
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Autentiškiausias Lietuvos delikatesas – skilandis

Jei šį rūkytą kapotos ar maltos mėsos, sukimštos į 
kiaulės skrandį, gaminį pirksite su eS patvirtintu 
garantuoto gaminio ženklu, galite būti tikri, kad šis 
skanumynas pagamintas Lietuvoje, tik iš lietuviškų 
žaliavų ir tik įregistruotu tradiciniu būdu (trunkan-
čiu ne trumpiau nei 2 mėnesius)! Išbandykite. Verta.

Lietuviškos žolelės su medumi – 
rinkinys gerai savijautai

Ilgiausiai pagonybę europoje išlaikę lietuviai tikėjo 
gamtos galia, tad puikai išmanė ir jos gydomąsias 
galimybes. Ne veltui ir šiandien Lietuva garsėja žoli-
ninkystės ūkių gausa. Parsivežkite lietuviškų ekolo-
giškų žolelių arbatų – nuotaikai, savijautai, sveika-
tai... Tiesa, o kaip medus?! Tikra nuodėmė būtų jo 
neparsivežti iš Lietuvos. Tuo jau įsitikino ne vienas, 
ypač paragavęs lietuviško drevinio medaus unika-
liame senovinės bitininkystės muziejuje Dzūkijos 
nacionaliniame parke.

Gilių kava – ąžuolo stiprybė

Tikrai originali dovana. Jei norite „ko nors kito-
kio“, šio gėrimo paragauti būtina. Išbandykite 
kavinėje arba įsigykite ir būtinai išsiaiškinkite, 
kaip ši kava yra ruošiama. O dar kai sužinosite 
kuo ji užpilama, pripažinsite, jog gilių kava tikrai 
išskirtinė.

Varškės sūris – puikus kelionių kompanionas

ar girdėjote apie sūrį, kurio pasiimama į ilgas ke-
liones? Sūrį, kuris puikiai sutaria su karštu oru ir 
yra tikrai skanus? Šis sūris gaminamas iš rūgusio 
pieno, gali būti kepamas, rūkomas ar džiovina-
mas. rinkitės su prieskoniais – pagardintą kmy-
nais, česnaku ar krapais.

Gyvas alus – tiesiog geras

Tai puikiai žinote, jei aplankėte Biržų ar Pasvalio 
alaus kelius. Todėl įkalbinėti jus šio gėrimo par-
sivežti namo tikrai nereikia. O kai gyvo alaus pa-
ragavę jūsų draugai klaus, kodėl lietuviškas alus 
TOKS geras, galite atsakyti, kad tikriausiai dėl to, 
jog lietuviai alų gamina jau daugiau nei 500 metų. 

Šakotis – raguotas pretendentas į paveldą  

Įspūdinga išvaizda, kuri nenusileidžia skoniui. Nie-
kas jau nebesiginčija dėl šakočio kilmės – ji vokiška. 
Taip pat niekas nebesiginčija dėl lietuviško šakočio 
skonio – jis pasakiškas. Juk neveltui į Lietuvą atke-
liavęs XX a. pradžioje, vos per šimtą metų šakotis 
tapo lietuviškų vestuvių stalo puošmena ir privalo-
ma saldžia lauktuve įdedama garbingam svečiui. 

Obuolių sūris – tikrai skanus ir tikrai 
tradicinis lietuviškas desertas

Vienintelis dalykas, kuris iš obuolių, cukraus ir 
cinamono virtą ir padžiovintą skanumyną sie-
ja su sūriu, yra forma. Skonis taip pat šiek tiek 
neįprastas, tačiau garantuojame, kad paragavę 
paprašysite dar. 

Lietuvių pasididžiavimas – juoda 
ruginė duona

Šiandien tikrą atgimimą išgyvenanti juoda rugi-
nė duona per amžius buvo pagrindinis lietuvių 
maistas ir vaistas. Ji vis dar kepama daugelyje 
kaimo krosnių, o šiuolaikinis jaunimas specialiai 
perka elektrines duonkepes, kad senovinius re-
ceptus galėtų pritaikyti savo virtuvėse. Jei netu-
rėjote galimybės dalyvauti kepant ruginę duoną, 
būtinai jos įsigykite turguje ar parduotuvės ūki-
ninkų skyriuje!

Duonos gira – sunkiai nusakomas gėrimas

Nei jis alkoholinis, nei ne. Nei jis primena duo-
nos skonį, nei ne. Nei jis tradicinis lietuviškas gė-
rimas, nei ne. aišku viena – vargu ar esate raga-
vę ką nors panašaus. Maloniai kvepianti, gerai 
troškulį malšinanti, energijos ir sotumo jausmą 
suteikianti gira lietuvių namuose rauginama 
nuo seniausių laikų. Paragaukite ir turėsite savo 
nuomonę. 

Lietuviškas midus – turbūt 
populiariausia lietuviška lauktuvė

Šis seniausias pasaulyje alkoholinis gėrimas, ga-
minamas iš vandeniu atskiesto medaus, Lietuvo-
je subręsta nepakartojamai švelnaus skonio. Čia 
tas, kurio stiprumas apie 12 proc. Bet jei norite 
nustebti ar nustebinti – parsivežkite midaus pa-
grindu pagaminto balzamo, kurio alkoholio kon-
centracija siekia net 75 proc.!
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Valstybinis turizmo departamentas 
prie Ūkio ministerijos

Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius, Lietuva
Tel. +370 706 64 976, faks. +370 706 64 988

el. paštas vtd@tourism.lt

www.tourism.lt

Nuotraukos: Monikos Požerskytės, evgenia Levin,  
K. Stalnionytės, VTD archyvo.
Patiekalai: restoranas „Lokys“, 

kepyklėlė „Crustum“,
maisto stilistė asta Zvikevičienė.

Lietuvoje tautinio paveldo produktai 
sertifikuojami ir žymimi šiuo Kulinarijos 
paveldo fondo ženklu. Juo paženklinti 

maisto gaminiai yra pagaminti iš tradicinių 
žaliavų, naudojantis rankų darbu ir kitomis 

senosiomis arba jas atitinkančiomis naujomis 
technologijomis ir išsaugant unikalias 

kokybės savybes ir sudėtį. 

www.Lithuania.travel


