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VĖL VELYKOS!
Velykų džiaugsmas ir palaima
Telydi Jūs žingsnius visus,
Tegul varpai pašaukia laimę,
Te žodžiai atneša džiaugsmus!
Saldžioji Velykų popietė
Ne mažiau svarbi ir saldžioji
Velykų vaišių dalis, kurios bene labiausiai laukia vaikai. Velykų stalo
neįsivaizduojame be kepinių iš mielinės tešlos: bandelių, ,,bobų”, įvairiomis pynelėmis supintų pyragų ir
pan. Tradiciniai kepiniai – tai Velykų ,,bobos”, kartais vadinamos
Velykų ąsočiais, nes būdavo kepamos
ąsočiuose arba specialiuose moliniuose induose – lakonėse. Tačiau
šiuolaikinėse orkaitėse lengviau išsikepti paprastesnį mielinį pyragą.
Velykinis mielinis pyragas
Tešlai reikės: pakelio mielių,
šaukšto sviesto, 0,5 puodelio cukraus,
puodelio pieno, 2 kiaušinių, 1 sv miltų.
Glajui: 1,5 puodelio cukraus pudros.
Varškės įdarui: 14 oz varškės, 2
kiaušinių, 6 šaukštų cukraus, 0,5 puodelio razinų.
Morkų įdarui: 2 puodelių tarkuotų morkų, 1,5 puodelio pieno, 8
šaukštų cukraus, šaukštų vanilinio
cukraus, arbatinio šaukštelio cinamono.
Iš tešlai skirtų produktų paruoškite mielinę tešlą. Varškės įdarui
varškę sutrinkite, sumaišykite su išsuktais kiaušiniais ir nuplautomis
razinomis. Morkų įdarui sutarkuotas
morkas užpilkite pienu ir cukrumi.
Maišydami virkite ant silpnos ugnies, kol suminkštės. Suberkite vanilinį cukrų, maltą cinamoną. Atvėsinkite, nukoškite.
Tešlą padalykite į dvi dalis. Iškočiokite plačias juostas, ant jų tepkite
skirtingo įdaro ir suvyniokite kaip
vyniotinį. Po to abu vyniotinius susukite, sujunkite, dėkite į miltais pabarstytą skardą ir kepkite orkaitėje

apie 1 valandą.
Kai pyragas iškeps, aptepkite jį
likusiu nuo morkų virimo sirupu,
sumaišytu su cukraus pudra. Dar
keletą minučių įdėkite į orkaitę, kol
apdžius viršus.
Velykinis džiovintų vaisių
plokštainis
Vienas iš būtinų Velykų stalo
valgių – įvairiausi velykiniai plokštainiai (mozūrai). Tai stalo puošmena ir vaikų džiaugsmas. Velykiniai
plokštainiai – keturkampiai, pailgi
pyragai, kepami be mielių. Ant stalo
jie dedami papuošti ir nepjaustyti.
Mozūrai gali būti labai įvairūs, tačiau pabandykite šį džiovintų vaisių
skanėstą.
Reikės: 8 kiaušinių, 0,5 puodelio
miltų, 0,5 puodelio bulvių krakmolo,
puodelio cukraus, 2 puodelių juostelėmis supjaustytų džiovintų slyvų,
puodelio juostelėmis supjaustytų figų,
0,5 puodelio razinų, 0,5 puodelio supjaustytų cukrinių apelsinų žievelių,
0,5 puodelio įvairių riešutų (graikinių, lazdyno, migdolų), šaukštelio
cinamono.
Kiaušinių trynius išsukite su
cukrumi iki baltumo. Į juos suberkite
viską, kas nurodyta recepte. Išmaišykite (neišsigąskite – masė būna labai
tiršta). Išplakę baltymus įmaišykite
juos į tešlą. Paruoštą tešlą sukrėskite
į kepimo popieriumi išklotą ir gerai
sviestu pateptą skardą, išlyginkite
paviršių. Kepkite 325–350 F temperatūros karštumo orkaitėje apie 40–45
minutes. Atvėsusį pyragą išimkite iš
skardos ir puoškite glajumi arba
džiovintais vaisiais.
Šiuolaikinė velykė
Pagaliau, kokios Velykos be pagrindinio krikščionių velykinio valgio – Velykų simbolio ,,paschos’’,
lietuviškai vadinamos velyke! Yra
nemažai šio patiekalo receptų, todėl
nenuostabu, kad kiekvienos šeimi-

ninkės ,,pascha’’ yra kitokio skonio.
,,Paschą’’ būtinai reikia paruošti likus mažiausiai parai iki Velykų, kad
šventinį stalą ji pasiektų ,,subrendusi” ir įgijusi patį geriausią skonį.
Reikės: 2 sv varškės, 2 virtų kiaušinių, 1/2 lazdelės sviesto, puodelio
cukraus, 0,5 puodelio susmulkintų
riešutų, 8 susmulkintų džiovintų abrikosų, 0,5 puodelio razinų, pakelio
vanilinio cukraus, 1 tarkuotos citrinos
žievelės, puodelio grietinės arba plaktos grietinėlės, 2 šaukštų želatinos, 0,5
puodelio vandens.
Varškę 3 kartus permalkite mėsmale arba pertrinkite per tinklelį.
Sviestą ištrinkite su cukrumi ir tryniais. Sumaišykite su varške. Į varškę suberkite vanilinį cukrų, citrinos
žievelę, riešutus, abrikosus ir razinas, supilkite išplaktą grietinę (arba
grietinėlę) ir viską gerai išmaišykite.
Vandenyje išbrinkintą ir ištirpintą
želatiną supilkite į varškę, išmaišykite ir sukrėskite į kūgio formos indą. Laikykite šaldytuve, kol sustings.
Tada išverskite iš formos ir papuoškite riešutais arba džiovintais vaisiais.

razinų (geriausiai šviesios spalvos),
užpilkite pusę puodelio romo. Kai
tešla išsipūs trečdaliu, razinas nukoškite ir suberkite į tešlą. Tešlą gerai išmaišykite ir minkykite 3–4 minutes, kad tolygiai susiminkytų. Ištepkite sviestu ir pabarstykite miltais didelę žiedinę (keksinę) kepimo
skardą. Mentele sukrėskite tešlą.
Tešla turi užimti vos du trečdalius tūrio, nes kepdama ji dar nemažai pūsis. Viršų gražiai išlyginkite
mentele, uždenkite ir padėkite šiltai
40 minučių. Pakilusį pyragą nudenkite, pašaukite į 375 F karštumo orkaitę ir kepkite 12–15 minučių. Puodelyje gerai sumaišykite 1,5 puodelio
cukraus ir 2 puodelius vandens, kad
cukrus ištirptų.

Velykinė boba su romu
Truputį pašildykite pusę puodelio pieno ir užpilkite vieną šaukštą
sutrupintų mielių, 2 šaukštus cukraus, druskos. Viską gerai išmaišykite. Dubenin nusijokite 2,5 puodelio
miltų, viduryje padarykite duobutę.
Dubenėlyje šluotele suplakite 3 kiaušinius, supilkite į miltus. Supilkite
pieno mišinį.
Mentele apmaišykite, pirštais suminkykite, paskui kaip reikiant suminkykite tešlą. Supilkite kaupą,
paskui vėl subaksnokite, supilkite ir
vėl subaksnokite – šitaip kartokite 5
minutes, kol išeis minkšta, puri ir
tąsi tešla. Sudėkite į dubenį, apiberkite 4 oz mažais kąsneliais supjaustyto sviesto, uždenkite drėgna drobule
ir palikite šiltai 35 minutėms.
Į dubenį suberkite pusę puodelio

Užvirinkite, pavirkite 20 sekundžių, ataušinkite, įmaišykite 3 šaukštus romo. Smaigeliu patikrinkite pyragą. Jei iškepęs, išimkite iš orkaitės,
išverskite iš skardos ant grotelių ir
palikite ataušti. Pastatykite riestę su
grotelėmis virš dubens. Semkite
samteliu saldalą ir pilkite ant jos.
Nutekėjusį surinkite ir vėl pilkite.
Pašildykite puodelį abrikosų
uogienės, sumaišytos su šaukšteliu
vandens, ir patepkite ją rieste. Papuoškite cukruotais vaisiais.
Panašių pyragų yra nemažai atmainų. Italai, prancūzai, anglai juos
vadina bobomis (baba), t. y. ,,pūpsniais”, ,,kūgiais”, ,,ritėmis”.
Bus daugiau.

PLB Lituanistikos katedroje UIC lankėsi švietimo ministras G. Steponavičius
GIEDRIUS SUBAČIUS
Kovo 9 d. University of Illinois at
Chicago (UIC) aptarti PLB Lituanistikos katedros būklės apsilankė Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministras Gintaras Ste ponavičius,
Lietuvos Respublikos ambasadorius
JAV Žygimantas Povilionis ir Švietimo ir mokslo ministerijos vyriausiasis specialistas Artūras Malysis. Šios
viešnagės metu svečiai iš Lietuvos
susitiko su UIC Kultūrų, literatūrų ir
kalbų mokyklos direktore prof. Rosilie Hernández, Slavų ir baltų kalbų
ir literatūrų skyriaus vadovu prof.
Michał Markowski bei PLB Lituanistikos katedros vedėju prof. Giedriumi Subačiumi.
Aptartas esamas bendradarbiavimas (bendrų mokslo programų su
Lietuva kūrimas, specialistų mokslo
kelionės, knygų ir kitos mokslo spaudos siuntimas). Ypač daug dėmesio
skirta pastangoms Lietuvos ir Euro-

pos Sąjungos lėšomis per bendrą
Vilniaus ir Vytauto Didžiojo universitetų projektą finansuoti dėstytoją,

kuris galėtų Lituanistikos katedroje
nuo 2012 metų rudens semestro atnaujinti ir imti dėstyti lietuvių kal-

Iš kairės: PLB Lituanistikos katedros UIC vedėjas prof. Giedrius Subačius, LR ambasadorius JAV Žygimantas Povilionis, UIC Kultūrų, literatūrų ir kalbų mokyklos direktorė prof.
Rosilie Hernández, LR švietimo ministras Gintaras Steponavičius, Slavų ir baltų kalbų ir
literatūrų skyriaus vedėjas prof. Michał Markowski ir Švietimo ir mokslo ministerijos
vyriausiasis specialistas Artūras Malysis.

bos kursą: pradedančiųjų lygį, kuris
turėtų išaugti ir į aukštesnio lygio
mokymą.
Apie lietuvių kalbos dėstymo
atgaivinimą viltingai svarstyta ir
Lietuvos vyriausybės, ir UIC atstovų.
Iš pradžių planuojamas dvejų metų
dėstymo ciklas, bet tikimasi projektą
pratęsti ir ilgesniam laikotarpiui.
Tai galėtų būti graži ir simboliška
pradžia atkurti lituanistikos programas PLB Lituanistikos katedroje.
Tačiau taip pat buvo pabrėžta, kad
magistro ir daktaro programų atstatymui yra labai daug kliūčių: nesama
lėšų dar vienam profesoriui nusamdyti, nėra patikinimo, kad bus pakankamas studentų skaičius ir pan.
Susitikimas pasibaigė išreikšta
viltimi tęsti dialogą ir visomis galiomis remti praktinės lietuvių kalbos
dėstymą.
Prof. Giedrius Subačius – PLB
Lituanistikos katedros UIC vedėjas.

