
 
 

Teisinga pasaulio tvarka 
Įkurta 1957 m. 

Sivananda jogos vedantos centras 
Jogos pratimai – kvėpavimas – atsipalaidavimas – mityba – meditacija  

___________________________________________________________________________________________________

______ 

M. K. Čiurlionio 66, Vilnius, Tel +370 648 72 864, Fax +370 5 21 041 94 

El. paštas: vilnius@sivananda.net, www.sivananda.org/vilnius 

 

1 

 

VALGIO GAMINIMO SEMINARAS 

2020.12.05 

 

VALGIARAŠTIS 

– Mung dalo sriuba su kokosų pienu 

– Įvairių daržovių troškinys “Sabdži” 

– Maistingoji kinva (Bolivinė balanda) 
– Morkų – cukinijų kepsneliai 

– Obuolių čatnis (aštriai saldus pagardas geresniam virškinimui) 
– Avokadų – agurkų – špinatų salotos - padažas 

– Moliūgų pyragas/keksiukai su kokosų-datulių kremu 

– Chai Masala – prieskoninė arbata su pienu (augaliniu arba karvės) 
-  Avokadų-agurkų-špinatų salotų-padažas. 
 

Receptai (3-4 asmenims) 

 

1. Mung dalo sriuba su kokosų pienu 

Tai maistinga sriuba, idealus maistas papildant savo mitybą visaverčiais baltymais. 

 
Ingredientai: 

- 200g žaliųjų lęšių arba neskaldytų spindulinių pupuolių; 

- šauktas lydyto ghi sviesto; 

- 1 arb. šaukštelio smulkinto kumino; 
- 0,5  arb. šaukštelio kario prieskonių; 
- 0,5  arb. šaukštelio smulkinto cinamono; 
- 1,2 l verdančio vandens; 
- 0,5 skardinės kokosų pieno; 
- druskos, pipirų pagal skonį; 
- šviežios kalendros patiekimui. 
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Gaminimas: 

Nuplauname lęšius arba pupuoles, sudedame į puodą ir užpilame vandeniu. Užvirus verdame 
apie 30 minučių, virimo pabaigoje pasūdome ir supilame pakepintus prieskonius – keptuvėje 
išlydome sviestą ir jam įkaitus, dedame prieskonius: kuminą, karį, cinamoną ir viską kepame 
apie minutę, nuolat maišydami. Tuomet į darbą pasitelkiame rankinį trintuvą (blenderį) ir 
patriname sriubą iki norimo tirštumo (sriuba turi likti ne pilnai sutrinta, tad užtenka vos kelių 
trintuvo pasukimų). Įmaišome pusę skardinės kokosų pieno, pagardiname pipirais pagal skonį. 
Patiekiame su šviežia smulkinta kalendra. 

 

2. Įvairių daržovių troškinys “Sabdži” 

Daržovių troškiniui naudokite jums patinkančias daržoves. Tai greitai paruošiamas ir lengvai 
virškinamas patiekalas. Daržovės troškinamos nedideliame kiekyje vandens, o pabaigoje 
galima troškinį paskaninti augaline grietinėle. 
 

Ingredientai: 
- 2 puodeliai supjaustytų daržovių (pvz. salieras, pankolis, morkos arba kitos daržovės) 
- 1 šaukštas smulkiai sukapoto imbiero šaknies 

- Smulkinti kalendros lapeliai 

- ½ a. šaukštelio maltos kalendros 

- ½ a. šaukštelio kumino sėklų 

- ½ a. šaukštelio ciberžolės 

- Druskos pagal skonį 
- Aliejaus arba ghy 

- Grietinėlės (arba augalinės kilmės pakaitalo)  

Gaminimas: 

Keptuvėje įkaitiname aliejų arba ghy. Pirmiausia pakepiname kumino sėklas. Kai jos pradės 
ruduoti, sudedame imbierą ir šiek tiek pakepiname. Galiausiai sudedame maltus prieskonius – 

kalendrą, ciberžolę, jei norime aštresnio troškinio, galime įdėti šiek tiek aitriosios paprikos 
miltelių. Sudedame daržoves ir keletą minučių pakepiname. Įpilame vandens, kad neapsemtų 
daržovių ir uždengę troškiname ~10-15 minučių priklausomai nuo naudojamų daržovių. Prieš 
pabaigą įdedame druskos. Kai daržovės suminkštėja, įpilame grietinėlę, pagardiname 
kalendros lapeliais. 
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3. Maistingoji kinva (bolivinė balanda) 
 

Bolivinė balanda, kitaip dar vadinama kinva, nėra grūdinės kilmės augalas. Ji priklauso tai 

pačiai biologinei šeimai kaip ir špinatai bei burokėliai. Inkų imperijos laikais, bolivinė 
balanda buvo itin svarbus augalas, vadinamas „grūdų motina“. Ji be galo maistinga ir labai 

lengvai virškinama. Bolivinėje balandoje yra visos devynios būtinosios amino rūgštys, 
reikalingos gerai sveikatai palaikyti. Taip pat šis maistingas augalas turi didelį kiekį maistinių 
skaidulų, mineralų (magnio, vario, geležies), tinka žmonėms, netoleruojantiems glitimo, taip 
pat turi žemą glikemijos ideksą (greitai nepakelia cukraus lygio kraujyje).  
 

Ingredientai: 

- Puodelis bolivinės balandos (kinvos) 

- 2 puodeliai vandens 

- 1 a. šaukštelis aliejaus arba ghy 

- ½ a. šaukštelio druskos 

Gaminimas: 

Bolivinę balandą nuplaukite, užpilkite šaltu vandeliu ir palikite pastovėti 10 minučių. Po to 
kruopas nuplaukite ir užpilkite 2 puodeliais vandens. Užkaiskite ir kai užvirs, įdėkite druską, 
uždenkite ir virkite ant minimalios ugnies apie 20 minučių. Išvirusią košę paskaninkite lydytu 
sviestu ir uždengę leiskite jai dar šiek tiek pastovėti. 
 

 

4. Morkų – cukinijų kepsneliai 
 

Ingredientai: 
- 2 puodeliai sutarkuotų cukinijų ir morkų 

- 1 šaukštas smulkiai sukapotos imbiero šaknies 

- Keletas šaukštų avinžirnių miltų 

- Smulkintų žalumynų (kalendros, petražolių, krapų) 
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- ½ a. šaukštelio maltos kalendros 

- ½ a. šaukštelio malto kumino 

- ½ a. šaukštelio ciberžolės 

- Maltų juodųjų pipirų 

- Druskos pagal skonį 
- Aliejaus arba ghy kepimui  

Gaminimas: 

Į sutarkuotas daržoves sudedame visus prieskonius, avinžirnių miltus, žalumynus ir gerai 
išmaišome. Formuojame kepsnelius ir kepame keptuvėje arba orkaitėje (~30 min).  

 

5. Obuolių čatnis (aštriai saldus pagardas geresniam virškinimui) 

Ingredientai: 
- 4 obuoliai 

- šaukštas ghy 

- 2 a. šaukšteliai supjaustyto imbiero šaknies 

- cinamono lazdelė 

- 1 a. šaukštelis anyžiaus sėklų 

- 2-3 sugrūsti džiovinti ankštiniai pipirai 
- 5 gvazdikėliai 
- 1 a. šaukštelis ciberžolės 

- 4 šaukštai rudojo cukraus arba džagerio (nerafinuoto palmių cukraus) 
- 4 šaukštai vandens 

Gaminimas: 

Puode storu dugnu ištirpiname ghy ir jame pakepiname imbierą, cinamono lazdelę, anyžiaus 
sėklas, gvazdikėlius (kepame apie 30 sekundžių), tada sudedame ankštinius pipirus, ciberžolę, 
supjaustytus obuolius ir kepame apie 5 minutes – kol obuoliai paruduos. Supilame vandenį ir 
vis pamaišydami verdame apie 15 minučių, kol obuoliai visai suminkštės. Suberiame cukrų, 
toliau verdame, kol masė sutirštės. Baigus virti, išimame cinamono lazdelę ir gvazdikėlius. 
 
 

 

6. Avokadų – agurkų – špinatų salotos – padažas 
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Ingredientai: 
- 2 sunokę avokadai 

- 200 g agurkų 

- 100 g špinatų 

- 1/2 šaukštelio druskos 

- Keltas šaukštų citrinos sulčių 

- Keletas šaukštų alyvuogių aliejaus 

Gaminimas: 

Visus produktus sudedame į blender ir sutriname iki venalytės masės. 

 

 

7. Moliūgų pyragas/keksiukai su kokosų-datulių kremu  
 

Ingredientai: 
- 1 ir 3/4 stiklinės speltos viso grūdo miltų 

- 3/4 stiklinės rudojo cukraus arba ~80 g klevų arba agavų sirupo 

- 1/2 šaukštelio druskos 

- 1/2 šaukštelio malto muskato 

- 1 šaukštelis cinamono 

- 1 šaukštelis valgomosios sodos 

- 1 stiklinė keptų sutrintų moliūgų 

- 3/4 stiklinės augalinio aliejaus (vynuogių kauliukų arba kito) 

- 1/3 stiklinės kokosų pieno 

- 1/3 stiklinės kokosų drožlių 

Pabarstymui: 2 šaukšteliai cukraus sumaišyti su 1 šaukšteliu cinamono 

 

Gaminimas: 

Orkaitę įkaitinkite iki 180C. Sausus ingredientus sumaišykite dubenyje. Atskirame dubenyje 
sumaišykite aliejų su kokosų pienu, tada įmaišykite moliūgų tyrę. Sujunkite sausų ingredientų 
mišinį su moliūgų mišiniu, ir švelniai išsukite. Suberkite kokosų drožles ir sumaišykite. 
Masę supilkite į kepimo formą ir viršų pabarstykite cinamonininiu cukrumi. Kepkite apie 50 

minučių. Pravėsinkite orkaitėje su atvertomis durelėmis apie 5 minutes, tik tada išimkite iš 
orkaitės ir pilnai atvėsinkite ant grotelių. 
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8. Chai Masala – prieskoninė arbata su pienu (augaliniu arba karvės) 

Ingredientai: 
- 3 a. šaukšteliai malto imbiero 

- 3 a. šaukšteliai maltų pipirų 

- 3 a. šaukšteliai malto kardamono 

- 3 a. šaukšteliai maltų gvazdikėlių 

- 3 a. šaukšteliai malto cinamono 

- 1 a. šaukštelis ciberžolės 

- Augalinis arba karvės pienas 

Gaminimas: 

Sumaišyti visus prieskonius. Vienai stiklinei gėrimo imame vieną arbatinį šaukštelį mišinio. 
Užplikome verdančiu vandeniu ir verdame ant silpnos ugnies ~10 min. Supilame pieną. 


