
GAMINIŲ PARUOŠIMO 
BŪDŲ KATALOGAS



PAUKŠTIENOS GAMINIAI

Keptas Kyjivo kotletas

Neatitirpinus:
Orkaitėje: įkaitinkite orkaitę iki 200 °C, įdėkite kijevo
kotletą ir kepkite apie 20-22 min
Mikrobangų krosnelėje: Kijevo kotletą šildykite 4-6 min,
nustačius 600 W galingumo režimą.

Kepti Jūratės kotletai

Neatitirpinus:
Orkaitėje: įkaitinkite orkaitę iki 200 °C, įdekite vištienos 

maltinuką ir kepkite apie 8-10 min. 
Mikrobangų krosnelėje: šildykite 4-6 min, nustačius 

600 W galingumo režimą.

Nekepti Jūratės kotletai

Atitirpinus:
 Orkaitėje: įkaitinkite orkaitę iki 170 °C ir kepkite 

25-30 min.  Konvekcinėje krosnyje: kepkite 
nustatę 170 °C 30 min. arba iki kol gaminio vidaus 

temperatūra pasiekia 75 ºC.

Marinuota vištienos filė "Kalifornija"

Atitirpinus:
Keptuvėje: kepkite su riebalais apie 5 min iš abiejų
pusių ant vidutinės kaitros.



Keptas kalakutienos kepsnys su 
grybais
Atitirpinus:

 Orkaitėje: įkaitinkite orkaitę iki 170 °C ir kepkite  25- 
30 min. Konvekcinėje krosnyje: kepkite nustatę 170 

°C 30 min. arba iki kol gaminio vidaus temperatūra 
pasiekia 75 ºC.

Vištienos kepsnys "Panko"

Atitirpinus:
Keptuvėje: kepkite su riebalais iš abiejų pusių po 4-5
min ant vidutines kaitros.

Produktas yra paruoštas vartoti, te reikia atlaidinti 
šaldytuve arba kambario temperatūroje. Puikiai 

tinka sumuštinių gamybai, picos, makaronams 
gardinti.

Kepta vištienos filė

Vištienos burgerio maltinukas "Panko"
Atitirpinus:
Keptuvėje: kepkite aliejuje arba ant grotelių, kol 
gražiai apskrus ir iki kol gaminio vidaus temperatūra 
pasieks ne žemesnę kaip 75 ºC.



Vištienos juostelės "Panko"

Kepti vištienos sparneliai

Neatitirpinus:
Orkaitėje: pašauti sparnelius į įkaitintą 180 °C 
orkaitę 12 min.

Vištienos kepsneliai "Nuggets"

Atitirpinus:
Gruzdintuvėje: kepti iki 160 °C įkaitintuose riebaluose 

apie 8-10 min.

Atitirpinus:
Gruzdintuvėje: kepti iki 160 °C įkaitintuose 
riebaluose apie 8-10 min.

Marinuota vištienos filė

Atitirpinus:
Keptuvėje: kepkite su riebalais apie 5 min iš abiejų 

pusių ant vidutinės kaitros.
 



Kepti vištienos maltinukas su mocarelos
sūriu

Neatitirpinus:
Orkaitėje: įkaitinkite orkaitę iki 200 °C, įdekite vištienos
maltinuką ir kepkite apie 8-10 min.
Mikrobangų krosnelėje: šildykite 4-6 min., nustačius 600
W galingumo režimą.

Vištienos maltinukas su mocarelos s
(nekepti)

Atitirpinus:
Keptuvėje: kepkite su riebalais iš abiejų pusių po 4-5
min ant vidutines kaitros.

Kotletas "Astra"

Atitirpinus:
Orkaitėje: įkaitinkite orkaitę iki 170 °C ir kepkite  25-30 
min. Konvekcinėje krosnyje: kepkite nustatę 170 °C 30 

min. arba iki kol gaminio vidaus temperatūra pasiekia 
75 ºC.

Šaldytą arba atšildytą produktą šildyti gruzdintuvėje
iki kol gaminio vidaus temperatūra pasiekia 68 ºC.
Pastaba: šildant atšildytą produktą šildymo laikas
sutrumpėja. 

Kepta traški vištienai



KIAULIENOS GAMINIAI

Keptas kiaulienos karbonadas

Gaminys yra paruoštas vartojimu, te reikia atitirpinti 0- 
6 °C temperatūroje apie 6 val. ir šildyti mikrobangų 
krosnelėje 2-3 min.

Keptas kiaulienos šnicelis

Gaminys yra paruoštas vartojimu, te reikia atlaidinti 
0-6 °C temperatūroje apie 6 val. ir šildyti 

mikrobangų krosnelėje 2-3 min.

Atitirpinus:
Keptuvėje: kepkite įkaitintame aliejuje, kol gražiai 
apskrus, vartant iš abiejų pusių bei kol gaminio 
vidaus temperatūra pasieks ne žemesnę kaip 75 ºC.

Kiaulienos nugarinės kepsnys

Kepti kiaulienos kukuliai

Kukuliukai yra jau paruošti tolimesniam vartojimui,
užtenka tik atitirpinti ir pašildyti orkaitėje arba

mikrobangų krosnelėje.



Atitirpinus:
Keptuvėje: kepsnį kepkite įkaitintame aliejuje, kol 
gražiai apskrus, vartant iš abiejų pusių bei kol gaminio 
vidaus temperatūra pasieks ne žemesnę kaip 75 ºC.

Kiaulienos nugarinės kepsnys "Panko"

Atitirpinus:
Keptuvėje: kepsnys kepamas aliejuje iš abiejų pusių, kol 

vidinė gaminio temperatūra pasiekia 75 ºC.
 

Marinuotas kiaulienos sprandinės 
kepsnys

Šaldyti "Naminiai" balandėliai

Atitirpinus:
Puode: dedame į verdantį pasūdytą vandenį, 
troškiname 25 min. Orkaitėje: į kepimo indą įpilame 
vandens, sudedame balandėlius ir pašauname į 
įkaitintą orkaitę 180 °C 25 min. 

Gaminys jau yra paruoštas vartojimui te reikia atitirpinti 
iki 12 val 0-6 °C. Tinka sumuštinių gamybai, 

makaronams, salotoms gardinti.
 

Kepta kiauliena



Kiaulienos šnicelis "Vienos"
Atitirpinus:
Keptuvėje: šnicelį kepkite įkaitintoje keptuvėje iš 
abiejų pusių apie 10-14 min kol gražiai apskrus.

Kiaulienos maltinukas su šonine

Atitirpinus:
Orkaitėje: kepkite iki 180 °C įkaitintoje orkaitėje apie 

30 min.
 

JAUTIENOS GAMINIAI

Jautienos burgerio maltinukas

Pirmiausia atitirpinkite šaldytuve (0- +6) ºC, ne ilgiau kaip per 12 
val. Atitirpinus:
Kepkite grilyje iš abiejų pusių apie 8-10 min, arba keptuvėje 
vartant iš abiejų pusių taip pat apie 8-10 min. Laikas gali skirtis 
priklausomai nuo norimo iškepimo lygio.

Virtas jautienos farštas

Gaminys jau yra paruoštas vartojimui te reikia atitirpinti iki 
12 val 0-6 ºC. Tinka sumuštinių gamybai, picoms, 

makaronams gardinti.
 



ŽUVIES GAMINIAI

Kepti žuvies maltinukai

Neatitirpinus:
Šildykite iki 180 ºC įkaitintoje orkaitėje 20-22 min arba 
mikrobangų krosnelėje 3 min.

Kepti žuvies kukuliukai 

Neatitirpinus:
Orkaitėje: šildykite iki 180 ºC įkaitintoje orkaitėje 10 min. Mikrobangų 

krosnelėje: šildykite apie 1,5 min nustačius 600W galingumą.
 



Neatitirpinus:
Puode: varškėtukus dėkite į verdantį, pasūdytą vandenį ir 
virkite apie 8 min.

BULVINIAI IR 
MILTINIAI GAMINIAI

Klasikiniai varškėčiai

Atitirpinus:
Keptuvėje ir orkaitėje: įkaitinkite keptuvę ir trumpai apkepkite 

iš abiejų pusių, po to  dėkite į 180 °C įkaitintą orkaitę ir kepkite 
dar 15 min.

 

"Naminiai" varškėtukai

Koldūnai su mėsos įdaru

Neatitirpinus:
Puode: koldūnus dedame į pasūdytą verdantį vandenį 
ir verdame apie 10-12 min.

Koldūnai su vištienos įdaru

Neatitirpinus:
Puode: koldūnus dedame į pasūdytą verdantį vandenį 

ir verdame apie 10-12 min
 
 
 

Koldūnai su grybų įdaru

Neatitirpinus:
Puode: koldūnus dedame į pasūdytą verdantį 
vandenį ir verdame apie 10-12 min.



Neatitirpinus:
Puode: šaldytus cepelinus dedame į verdantį pasūdytą
vandenį, kai cepelinai iškyla į paviršių verdame apie 30
min. Išvirtus cepelinus paliekame puode dar 10 min
uždengus pastovėti.

Neatitirpinus:
Keptuvėje: kepame įkaitintoje keptuvėje su riebalais, iš
abiejų pusių apie 10 min ant silpnos ugnies.

Cepelinai su varškės įdaru

Cepelinai su mėsos įdaru

Neatitirpinus:
Puode: šaldytus cepelinus dedame į verdantį pasūdytą vandenį, 

kai cepelinai iškyla į paviršių verdame apie 55 min. Išvirtus 
cepelinus paliekame puode dar 10 min uždengus pastovėti.

 

"Žemaičių" blynai su mėsos įdaru

Bulvių paplotėliai su mocarelos sūriu

Neatitirpinus:
Keptuvėje ir orkaitėje: apkepkite keptuvėje iš abiejų pusių ant 

vidutinės kaitros, kol paplotėliai įgaus auksinį atspalvį. Apkeptus 
keptuvėje galima dar pašauti 160-165 °C (priklausomai nuo 

orkaitės) apskrudinimui.
 

Atitirpinus:
Orkaitėje: įkaitinkite orkaitę iki 200–220 °C, įdėkite 
atitirpintą lazaniją ir kepkite 14–18 min., kol apskrus. 
Mikrobangų krosnelėje: atitirpintą lazaniją šildykite 
uždarame inde 3–4 min., nustačius 600 W galingumo 
režimą.

Lazanija su jautienos - kiaulienos įdaru



Nepriklausomai nuo sriubos ar troškinio rūšies, šildykite:
Neatitirpinus:

Mikrobangų krosnelėje: sriubą šildykite 6-8 min., nustačius 800W 
galingumo režimą  Orkaitėje: įkaitinkite orkaitę iki 200 °C, šildykite 
sriubą apie 10-12 min. Puode: išėmus produktą iš pakuotės, supilti į 
puodą ir nuolat maišant, kaitinti ant mažos ugnies iki užvirimo, kol 

gaminio vidaus temperatūra pasieks ne žemesnę nei 75 °C 
temperatūrą.

Jeigu sriuba yra per daug tiršta ar intensyvaus skonio, galite ją 
praskiesti virintu vandeniu pagal savo skonį.

 

SRIUBOS IR TROŠKINIAI



Padažo bazė jau yra paruošta vartojimui.
Puikiai tinka gardinti salotas, paukštienos
ar kitus mėsos patiekalus. Esant poreikiui
galima praskiesti alyvuogių aliejumi.

PADAŽAI

Žalumynų padažo bazė

Spirgučių padažas

Atitirpinus:
Puode: nuolat maišant, kaitinti ant mažos ugnies iki užvirimo, 

kol gaminio vidaus temperatūra pasieks ne žemesnę nei 75 ºC 
temperatūrą. Mikrobangų krosnelėje: padažą supilti į 
mikrobangų krosnelei skirtą dubenį, uždengti lėkštele. 

Nustačius 800W galingumo rėžimą, kaitinti apie 3 min, kol 
gaminio vidaus temperatūra pasieks ne žemesnę nei 75 ºC 

temperatūrą. Pastaba: Šildymo laikas gali skirtis priklausomai 
nuo mikrobangų krosnelės galingumo bei šildomo padažo 

kiekio.
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