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Mėgėjams gaminti da-
bar –geras laikas: švie-
žių vietinių daržovių 

– nors vežimu vežk. Būtų nuo-
dėmė šiuo gėriu nepasinaudoti, 
tad VŽ „Savaitgalio“ virtuvėje – 
naujojo derliaus cukinijos.

Pasak Vlado Judickio, pries-
konių ir delikatesų parduotu-
vės „Skonio studija“ vadovo, 
profesionalaus virėjo, cukini-
jos ypatingos savo paprastumu.
Pirmiausia, tai labai nereiklus 
augalas, o jų derlius dažniau-
siai – gausus. Šių daržovių yra 
kelių spalvų ir formų, bet sko-
nis visų vienodas – labai švel-
nus, neišraiškingas. Cukinijose 
gausu ląstelienos, todėl jos yra 
puiki dietinė daržovė.

„Koks tai augalas, mes žino-
me, bet dar neišmokome jo vai-
sių valgyti, – sako p. Vladas. – 
Cukinijas auginame beveik iki 
paršelio dydžio – kol jau nega-
lim iš lysvės išnešti. Iš tikrųjų 
šias daržoves naudoti reikėtų, 
kai jos užauga 20–25 cm ilgio. 
Tada ir žievė minkšta, ir sėklų 
nėra – gali valgyti ją visą“. Anot 
jo, būtų tobula gaminti iš vos 

piršto dydžio cukinijų, be to, ki-
tų kraštų šeimininkės įsigudri-
nusios naudoti ir jų žiedus.

Pasak pašnekovo, patiekalų, 
kuriuos iš cukinijų gamina daž-
na šeimininkė – pjausto daržo-
ves žiedais, skobia jų vidų, kem-
ša faršu, troškina ir t. t., – sko-
nis neatperka  tokio ilgo darbo. 
Iš jaunų cukinijų ir gaminti pa-
prasčiau, ir įdomiau.

„Cukinijos mėgsta varškę, 
pieno produktus. Vegetarai val-
gį pasigamins taip pat greitai 
kaip sumuštinį: pjauni jauną 
cukiniją pusiau, beri šiek tiek 
druskos, o ant viršaus dedi ką 
mėgsti – tik varškę, varškę su 
žolelėmis ar maišytą su kito-
mis daržovėmis.

Jaunos neapdorotos cukinijos 
nekarčios, minkštos. „Galima 
jas kepti, tačiau cukinijų kepi-
mas – delikatus reikalas, jos tam 
per švelnios“, – sako p. Vladas. 
Anot jo, cukinijas geriau „šildy-
ti“, kaip kepsnį ant grotelių. Dar-
žovę reikia supjaustyti žiedais, 
pamirkyti alyvuogių aliejuje su 
česnaku, trupučiu druskos ir pi-
pirų, šiek tiek šviežių bazilikų, ir 

kepti ant grotelių maždaug po 2 
min. iš abiejų pusių. Rezultatas 
– kvapnus, sultingas, minkštas 
ir sveikas užkandis ar garnyras 
prie bet kokio kepsnio.

„Jei matėte animacinį filmą 
„La Troškinys“ (pranc. „Rata-
touille“), gal prisiminsite pa-
tiekalą, kurį peliukas gamino 
restoraną vertinančiam maisto 
kritikui. Tas prancūziškas rata-
touille, žanro klasika, – turi la-
bai daug variacijų, bet visose jo-
se cukinijos yra vienos iš pri-
valomųjų sudedamųjų dalių. 
Kalbant tiesiai – tai daržovių 
troškinys su daug prieskoni-
nių daržovių ir pomidorų sulti-
mis“, – kalba p. Judickis. Virtu-
vės meistras aiškina: „ūkiškai“ 
supjaustytas daržoves troškin-
ti galima ne tik pomidorų, bet 
ir įvairių daržovių sultyse; dar 
reikės pridėti daug žolelių – čio-
brelių, bazilikų (tinka ir džio-
vinti), šiek tiek česnako. Patie-
kalą tinka pagardinti trupučiu 
mocarelos ir viską sudėjus į mo-
linį dubenį patroškinti orkaitė-
je – trumpai, kad sušiltų daržo-
vės ir sūris ištirptų. Troškinį 

galima valgyti vieną, galima 
– ir su makaronais.

 Dar vienas greitas patieka-
las – cukinijų blyneliai. Patiekti 
švelnaus skonio cukinijų blynus 
p. Vladas siūlo su rūkyta lašiša. 
Žuvis bus savotiškas patiekalo 
prieskonis, be to, jos reikės visai 
nedaug – kad neužgožtų blynų 
skonio. „Viename restorane ga-
mindavome lašišos karpačą  su 
cukinija – lašišą dėdavome ant 
plonų jaunos cukinijos griežinė-
lių. Dar  alyvuogių aliejaus, drus-
kos, pipirų, citrinos, riekė itališ-
kos duonos, taurė šalto balto-
jo vyno – ir tobula“, – vardija 
virėjas. Jis cukinijų ne-
derintų su produktais, 
kurie turi stiprų specifi-
nį skonį, kvapą. Pvz., su 
rūkyta mėsa, neapkepi-
nėtų šios daržovės su 
aitriais sūriais. „Cu-
kinija yra beveik be 
charakterio. Ji švel-
ni, tad ir maišyti 
ją reikia su švel-
niais tonais“, – 
pataria p. Ju-
dickis.

Virtuvė Cukinijos ypatingos savo paprastumu ir švelnumu

Rudens gėrybių metas: cukinijos

Su alyvuogių aliejumi pakepinkite stambiai sukapotą česnaką, paskui 
svogūną, vėliau – paprikas, cukiniją, baklažaną.
Kai kepinamos daržovės paleis sultis, dėkite stambiai supjaustytus pomido-
rus; negailėkite bazilikų, mairūnų; pagal skonį pabarstykite pipirų, druskos.
Šutindami daržoves stebėkite, kad jos nekeptų sausai, kad nenugaruotų 

jų sultys, kai sumažėja skysčio, vis įpilkite pomidorų sulčių. 
Šutinti reikia apie 10–15 min. – paprikos turi būti 

šiek tiek traškios, per tiek laiko cukinija 
irgi nepervirs, baklažanas bus 
minkštas, o pomidorai turėtų 
visai ištirpti (prieš kepant geriau 

juos nuplikyti ir nulupti odeles).
Kitas gaminimo variantas: šiek 

tiek apkeptas daržoves sudėkite 
į gilesnę skardą ar molinį indą ir 

šutinkite orkaitėje.
Patiekti troškinį galima kaip pagrin-

dinį patiekalą (orkaitėje jį dar galite 
paskaninti sūriu), garnyrą 

prie kito pagrindinio 
patiekalo ar ma-
karonų užpilą.

Gurmanų kelionės Beržerako apylinkėse daromi geriausi Prancūzijoje paštetai

apylinkės. Kas trečia parduotu-
vėlė – foie gras karalystė, tarp 
jų įsispraudusios vyno krau-
tuvėlės. O kavinukės „Cafe de 
Noix“ gėlynas nubarstytas laz-
dyno riešutų kevalais. Gražu, 
originalu ir praktiška – neže-
lia piktžolės.

Jei nori savo akimis pamaty-
ti, kaip auginamos antys ir žą-
sys, iš kurių mėsos ir subpro-
duktų gaminami gardėsiai, ver-
ta leistis toliau už miesto – į fer-
mas. Būtent šiame regione daro-
mi geriausi paštetai, o naminės 
paukštienos kokybei neprilygs-
ta kitų regionų produktai.

Sunku palikti Beržeraką, 
tad sopulį užkandę gabalu ke-
penėlių paštetu, nuplovę sti-
klu rožinio vietinio vyno, lei-

džiamės Monpazjė (Monpazier) 
link. 1284 m. statytas aukštų 
sienų supamas miestelis tvir-
tovė turbūt vienas gražiausių 
visoje Akvitanijoje. Turistinio 
sezono metu čia švenčiamos Vi-
duramžių dienos, šurmuliuo-
ja mugės, tačiau birželio pabai-
goje palyginti ramu. Monpazjė 
gyventojų pasididžiavimas – 
viešbutis „Edward 1er“, jame 
ir apsistojame. Nuo XIX a. vei-
kiantis šeimos viešbutis sve-
čius lepina puikiu aptarnavi-
mu, jaukiais kambariais, nami-
niais pusryčiais, baseinu, įspū-
dingais vaizdais pro langus.

Nepasidavę šeimininkų įkal-
binėjimams vakarienės likti 
viešbučio restorane, viename 
populiariausių apylinkėse, ei-

name ieškoti tiems patiems šei-
mininkams priklausančio res-
torano „Bistro 2“.  Restoranas 
įkurtas viduramžius menančia-
me name, vešliai apaugęs vijo-
kliais. Kasdienis miestuko gy-
venimas – vyresni vaikai spardo 
kamuolį, mažyliai žliumbia, vy-
resnieji gauna už tai pylos nuo 
motinų; paaugliai kibina tokio 
pat amžiaus mergaites, senoliai 
sprendžia problemas sutūpę ant 
suolelių priešais aikštę – sutei-
kia vakarienei žavesio.

Ragaujame taurėje patiek-
tą ožkos sūrio kremą, vytin-
tą anties krūtinėlę, sardines 
su pipirais, veršienos, svogū-
nų laiškų ir morkų troškinį rie-
šutų aliejuje, keptą karvelį su   
trumų padažu, braškių rabar-

barų šerbetą... Tradiciniai pro-
duktai švieži, kasdien atvežami 
iš apylinkių, o patiekalai patie-
kiami originaliai ir moderniai, 
derinant produktų spalvas ir 
formas. Vynų korta konkreti ir 
aiški, vynai įvairių stilių, nors 
daugiausiai – vietiniai. „Bistro 
2“ – šauni vieta, rekomenduo-
čiau nedvejodama.

Kahoro didvyriai
Ryte sukame gilyn į Prancūzi-
jos pietvakarius, Kahoro link. 
Miestas pastatytas Loto upės 
vingyje, apsuptas kalvų ir kal-
nelių. Skubame prie, pasak vie-
tinių, – labiausiai fotografuoja-
mo tilto Prancūzijoje. Septynių 
arkų tiltas turi vis dar veikian-
čią šliuzų sistemą.  Bet labiau-
siai Kahoro miestą ir aplink jį 
esantį regioną šlovina taninų 
itin gausus raudonasis vynas, 
kažkada vadintas „juoduoju Lo-
to vynu“. Nuo XII a. jo buvo tie-
kiama Avinjono popiežiui sta-
lui, sakoma, buvo vienas mėgs-
tamiausių Rusijos caro Petro I 
vynų. Dabar Kahoro vynas pa-
tiria renesansą. Pagrindinė vy-
nuogių veislė, suformavusi Ka-
horo vyno reputaciją – ‘Malbec’. 
Dauguma šios veislės gerbėjų 
geriausia „Malbec“ augaviete 
vadina Mendosą Argentinoje, 
tačiau faktas tas, jog į Argentiną 
1868 m. ji buvo atvežta būtent 
iš Prancūzijos. Kahoro ‘Malbec’ 
vynai pasižymi kietesniu, tvir-
tesniu charakteriu, asketišku 
vaisiškumu ir ypatinga mine-
ralų koncentracija.

Jei Kahoras turi savo didvy-
rį, neabejotinai tai – vyndarys 
Pascalis Verhaeghe, šio vynda-
rystės regiono atgimimo įkvė-
pėjas. Tad važiuojame į jo ūkį 
„Chateau du Cedre“, pavadin-
to šimtamečio kedro, ryman-

čio vyninės kieme, garbei. 
„Žvaigždė“ Pascalis  į „žvaigž-
dę“ visiškai nepanašus: sodina-
si mus į savo automobiliuką ir 
veža į vynuogynus. Kantriai 
aiškina apie jo vynuogynuo-
se ribojamo derlingumo pras-
mę, ekologiškai auginamų vy-
nuogių pranašumus, skirtu-
mus tarp kaimyno ir jo vynuo-
gynų. Nedidelėje salikėje ra-
gaujame jo koncentruotų, tani-
niškų, svarių raudonųjų vynų, 
visą burną pripildančių mielo 
vaisiško skonio.

Kino filmai ir knygos mums, 
eiliniams mirtingiesiems, su-
formavo itin romantišką vyn-
darių gyvenimo įvaizdį. Tad nė 
kiek nesikuklinam, kai p. Pas-
kalis pakviečia pietų savo na-
muose. Jo namas už kelių šimtų 
metrų nuo vyninės, pastatytas 
XIX a. pradžioje, tačiau įrengtas 
moderniai, funkcionaliai, jau-
kiai. Pasigendame įprasto daik-
to –  televizoriaus. Pasirodo, jis 
yra, bet atskiroje patalpoje. Už-
simanei pažiūrėti, – ten ir eik, 
televizorius neturi trukdyti ki-
tiems šeimos nariams. Paskalio 

žmona mikliai serviruoja sta-
lą terasoje, neša vieną po kito 
patiekalus: salotas su vytinta 
kaimyno augintos anties krūti-
nėle, kito kaimyno užaugintos 
avienos ir savų daržovių troš-
kinį, ką tik sunokusių abrikosų 
pyragą, gretimo kaimo sūrius 
ir, žinoma, „Chateau du Cedre“ 
vynus. Tai bent! Jei kasdien čia 
taip pietaujama ir vakarieniau-
jama, laiko televizoriui tikrai 
nelieka, o vaizdas, atsiverian-
tis nuo terasos, tarsi patvirti-
na, jog vyndarių gyvenime ro-
mantikos netrūksta.

Apimti palaimos dėkojame p. 
Pascalio šeimai ir važiuojame į 
žavųjį Sarla la Kaneda (Sarlat - 
la-CanÈda) miestą, sakytum, – 
natūralią filmo apie viduram-
žius dekoraciją. Siauri skers-
gatviai, akmeninėmis detalė-
mis dekoruoti namai, paslap-
tingi takai tarp kiemų, įkaitu-
sių nuo saulės akmenų tvorosÖ 
Šiam miesteliui pažinti, išra-
gauti vietos gardumynus reik-
tų bent kelių dienų. Tad neju-
čiomis imame dėliotis būsimos 
kelionės planus.

Savaitgalio pietums
Ratatouille
RekoMenduoja Vladas judickis

Reikės:

  1 jaunos cukinijos (galima derinti      
       kelių spalvų cukinijas)

  2 pomidorų
  Po 1 saldžiąją raudonąją ir 

       geltonąją paprikas
  baklažano
  1 svogūno

  3 skiltelių česnako
  Alyvuogių aliejaus
  1 stiklinės kokybiškų pomidorų 

       ar daržovių sulčių
  Baziliko
  Prieskonių

▶ sunku patikėti, tačiau prie antienos patiektame dubenėlyje boluoja 
kepintos avižos. JOLANTOS SMIčIENėS NUOTR.

▶ RestoRanėlis „BistRo 2“  Monpazjė centre nustebina patiekalų kokybe. JOLANTOS SMIčIENėS NUOTR.
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