VEGANAI

Žuvies diena

VEGANIŠKAI

Vilija Poškevičiūtė-Wengel,
tinklaraščio „Veganiški receptai“ autorė

Vienas bičiulis, paragavęs bananų žiedų kepsnelių, niekaip nenorėjo patikėti, kad šiame patiekale
tikrai nėra žuvies. Lėtai kramsnodamas, jis kelis kartus tikslinosi, ar nebandau apgauti. Galiausiai
patikėjęs tarstelėjo, kad tai gali būti nuostabus pasirinkimas ne tik veganams, bet ir tiems, kurie,
tarkim, retai valgo žuvį, nes nemėgsta joje tykančių aštrių kaulų.

4
20 min.
30 min.
Visiems žuvies pirštelių mėgėjams!

20 min.

Mano istorija – puikus pavyzdys, kad jei draugai sugalvotų surengti vakarėlį skandinaviška tema ar paskelbtų žuvies dieną ir paprašytų atsinešti
kokį nors patiekalą „į temą“, net ir nevalgantiems vandens gyventojų galima ateiti ne tuščiomis rankomis. Ir galimybių nustebinti yra ne viena!
Veganiška lašiša, silkė, sumuštiniai su ikrais ar tiesiog veganiškas „žuvies“ kepsnys – viskas įmanoma.

À la LAŠIŠA
3 morkų
½ stiklinės vandens
1 šaukšto alyvuogių aliejaus
1 šaukšto citrinos sulčių
2 šaukšto sojų padažo
Žiupsnelio žuvies prieskonių
Žiupsnelio juodųjų pipirų
2 „nori“ lapų
½ šaukštelio dūmų kondensato arba
maltos rūkytos paprikos
Žiupsnelio druskos
1.

Morkas išvirkite arba
paruoškite garuose. Virtas
morkas nulupkite ir išilgai
supjaustykite 1–1,5 mm
juostelėmis.

2.

Į maisto smulkintuvą
supilkite vandenį, alyvuogių
aliejų, citrinos sultis, sojų
padažą, suberkite žuvies
prieskonius, juoduosius
pipirus, sukarpytus „nori“
lapus, maltą rūkytą papriką
ir druską.

3.

Maišytuve esančius
produktus gerai suplakite.
Paruoštas morkas nakčiai
užpilkite marinatu.

4.

Taip marinuotomis
morkomis galite gardinti
sumuštinius, makaronus,
salotas ar kitus patiekalus.

Puikus „žuvies“ dienos atstovas –
gardus ir tinkantis prie visko.

ŽUVIES SKONIO
TOFU PIRŠTELIAI
250 g tvirto tofu
2 šaukštų terijakio padažo
3 šaukštų alyvuogių aliejaus
2 šaukštų citrinos sulčių
Žiupsnelio žuvies ar kitokių
mėgstamų prieskonių
Žiupsnelio druskos
3–4 „nori“ lapų
100 g kvietinių miltų
150 ml vandens
„Panko“ džiūvėsėlių
Aliejaus (kepti)

1–2
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20 min.

24 min.

1.

Iš pakuotės išimtą tofu švelniai
nusausinkite popieriniu
rankšluosčiu. Nusausintą tofu
supjaustykite pailgais vienodo
dydžio „piršteliais“.

4.

Miltus ir vandenį gerai išmaišykite.
Turite išeiti skystos blynų masės
mirkalas, tad pagal gaunamą
rezultatą koreguokite vandens ar
miltų kiekį.

2.

Dubenėlyje sumaišykite marinatą iš
terijakio padažo, alyvuogių aliejaus,
citrinos sulčių, prieskonių bei
druskos. Taip pagamintame marinate
bent 2–3 val. marinuokite tofu.

5.

Į „nori“ lapą įvyniotą tofu, merkite
į miltų mirkalą, apvoliokite
„panko“ džiūvėsiuose ir įkaitintoje
keptuvėje apkepkite iš abiejų
pusių.

3.

„Nori“ lapus sukarpykite pailgomis
juostelėmis. Sukarpytą „nori“ lapą
akimirkai merkite į šaltą vandenį ir į jį
įvyniokite marinuotą tofu „pirštelį“.

6.

Patiekite su įvairiomis daržovėmis
ar salotomis.
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VEGANAI

SILKĖ PATALUOSE
4
20 min.

Net neįtarsite, kad bananų
žiedai gali būti tokie „žuviški“.

10 min.

Silkei:
1 baklažano
2 šaukštų alyvuogių aliejaus
Žiupsnelio druskos
Žiupsnelio žuvies prieskonių
2–3 „nori“ lapų
Aliejaus (kepti)
„Patalams“:
1–2 virtų bulvių
1–2 virtų morkų
1–2 virtų burokėlių
½ raudonojo svogūno
5 šaukštų veganiško majonezo

BANANŲ ŽIEDŲ
KEPSNELIAI
120 g kvietinių miltų
180 ml vandens
Žiupsnelio druskos
5 šaukštų „nori“ lapų dribsnių
(galima smulkiai sumalti „nori“ lapus)
Žiupsnelio žuvies prieskonių
1 skardinės bananų žiedų
„Panko“ džiūvėsėlių
Aliejaus (kepti)
Citrinos (pagardinti)
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1.

2.

Miltus, vandenį, druską, „nori“
lapų dribsnius ir prieskonius gerai
išmaišykite. Turite gauti tirštos
blynų masės mirkalą, tad pagal
gaunamą rezultatą koreguokite
vandens ar miltų kiekį.
Atsargiai nusausinkite konservuotus
bananų žiedus. Bananų žiedus
merkite į paruoštą mirkalą,
apvoliokite „panko“ džiūvėsiuose ir
dėkite į keptuvėje įkaitintą aliejų.

3.

4.

Kepamus bananų žiedus
iš abiejų pusių kepkite, kol
apskrus. Padėkite ant popierinių
rankšluosčių, kad pašalintumėte
riebalų perteklių. Apšlakstykite
citrinos sultimis.

2

30 min.

1.

Baklažaną supjaustykite išilgai
2–3 mm storio juostelėmis.
Supjaustytas baklažano juosteles
įtrinkite aliejumi, druska bei
žuvies prieskoniais ir palikite porai
valandų marinuotis.

2.

Jei baklažanų juostelės plačios,
padalykite jas išilgai į dvi dalis.
„Nori“ lakštus sukarpykite perpus.
Perkirptą „nori“ lapą trumpam
nardinkite į šaltą vandenį ir į jį
įvyniokite po vieną marinuotą
baklažano juostelę.

2–3 val.

20 min.

3.

Į „nori“ lapelius įvyniotas
baklažano juosteles iš abiejų
pusių apkepkite keptuvėje. Keptas
baklažano juosteles supjaustykite
1–1,5 cm riekelėmis.

4.

„Patalams“ nedideliais kubeliai
supjaustykite virtas bulves,
sutarkuokite virtas morkas bei
virtus burokėlius, plonomis
riekelėmis supjaustykite raudonąjį
svogūną.

5.

Į pasirinktą indą sluoksniuokite
virtas daržoves, keptus baklažano
gabalėlius. Sluoksnius pertepkite
veganišku majonezu.

Silkė pataluose – kaip konstanta, kurios
nevalia pakeisti. Kaip neišvengiamumas. Kaip
aistra ir skausmas. Kaip gėda ir geismas.

Patiekite su mėgstamu garnyru.
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PIKANTIŠKI SUMUŠTINUKAI
SU „IKRAIS“
1 prancūziško batono
Alyvuogių aliejaus (batonui pertepti)
1 skardinės konservuotų avinžirnių
70 g veganiško sūrio picai
2 skiltelių česnako
3 šaukštų veganiško majonezo
Žiupsnelio juodos druskos
Žiupsnelio Provanso žolelių
Veganiškų „ikrų“ (patiekti)

1.

Prancūzišką batoną supjaustykite
įstrižomis riekelėmis. Išdėliokite
riekeles į skardą ir aptepkite
aliejumi. Apteptas riekeles įdėkite
į iki 180 °C įkaitintą orkaitę ir
paskrudinkite 7 min.

2.

Konservuotus avinžirnius nupilkite
ir sutrinkite kočėlu ar bulvių

grūstuve. Veganišką sūrį ir česnaką
sutarkuokite smulkia tarka.
Trintus avinžirnius sumaišykite su
tarkuotu sūriu, česnaku, veganišku
majonezu, juodąja druska ir
žolelėmis.
3.

Paskrudintas riekeles aptepkite
pagaminta užtepėle. Paruoštus
sumuštinius papuoškite
veganiškais „ikrų“.

Tikriausiai jau žinote, kas po fotosesijos
dingo pirmiausiai. Taip... jūs esate teisūs.

20 min.
4
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