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3 c klasės mokinių receptų knyga 

Patiekalai iš moliūgo  
 

 

 





Apie moliūgus 

Moliūgai – tai puikus karotino, vitaminų šaltinis.  

Įvairovė jų didžiulė: žali, geltoni, oranžiniai, kreminiai, rudi, lygia odele, 

raukšlėta, įvairiausių formų – plokščiai apvalūs, briaunoti, mažutėliai, 

vidutiniai – sveriantys iki 3-8 kg svorio ir milžinai – 20 iki 500 kg.  

Valgomos visos dalys – minkštimas, sėklos, lapai, žiedai. Moliūgus galima 

valgyti šviežius, virti, kepti, skrudinti, troškinti, iš jų sėklų spaudžiamas 

aliejus. 

 

 



Naudingi patarimai: 

Moliūgas gali būti naudojamas įvairiausiuose patiekaluose – ir kepant ir 

troškinant, tačiau virtas moliūgas yra vertingiausias, nes iš jo galima 

pasisavinti daugiausiai maistinių medžiagų. 

 Šis vaisius gali būti naudojamas ruošiant pyragus, blynus, kremus ir t.t. 

 Su kai kuriomis moliūgų rūšimis gaminami nuostabūs  įdarai, sriubos ir 

dar daug kitų patiekalų.   

 Keptos moliūgų sėklos gali būti valgomos kaip paprasčiausias užkandis. 



Smiltės Ž. patiekalas: 

Moliūgų sriuba 
Reikės: 

 - nedidelio moliūgo 

 - morkos 

 - dviejų bulvių 

 - svogūno 

 - šviežių žolelių 

 - druskos ir prieskonių 

 - aliejaus arba sviesto 

 - kokosų pieno arba grietinėlės 

 - tarkuoto parmezano sūrio. 

Gaminimo būdas: 

   Dideliam puode įkaitinti aliejų ir jame apkepti supjaustytus svogūnus, 

morkas. Į puodą dėti likusias daržoves, žoleles ir prieskonius. Viską 

užpilti karštu vandeniu ir virti apie 20 min. Kai daržovės išvirs, pilti 

kokoso pieną ir dar truputi pavirti. Po to viską sutrinti elektriniu maisto 

trintuvu. Sriubą pilti į dubenėlį, pabarstyti tarkuotu parmezano sūriu.  

 

    



Liepos patiekalas: 

Makaronai su moliūgais 

 

INGREDIENTAI: 

200 g Makaronai  

400 g Moliūgai  

200 g Vištienos filė 

 pagal skonį Druska , pipirai 

100 ml Grietinėlė  

50 g  Kietasis sūris 

 0,5 šaukštelis Vištienos sultinys  

1 šaukštelis Provanso žolelės 

 



Arno patiekalas: 

Moliūgų blynai su obuoliais 



Ryčio patiekalas: 

Moliūgų pyragas 
 



Marko patiekalas:  

Marmurinis moliūgų pyragas 



Gabrielės ir Ainiaus  patiekalas: 

Svarainių ir moliūgų uogienė 



Artūro patiekalas: 

Moliūgienė   

 



Roko  ir Viliaus patiekalas: 

Moliūgų džemas 

INGREDIENTAI: 

500 gr. moliūgo 

500 gr. obuolių 

300 gr. slyvų 

300 gr. kriaušių 

 500 gr. cukraus 

100 ml. vandens 

PARUOŠIMAS: 

Supjaustome moliūgą, obuolius, slyvas ir kriaušes. Sudedame į 

puodą. 

Dedame cukrų ir supilame vandenį. Verdame apie 40 minučių. 

Karštą džemą supilame į švarius indukus ir sandariai uždarome. 



Rustenio patiekalas: 

Moliūgų pyragas 
Ingredientai: 

Cukrus, 1 stiklinė 

Moliūgai, 500 gramų 

Kiaušiniai, 2 vienetai 

Kvietiniai miltai, 300 gramų 

Aliejus, 0,5 stiklinės 

Kepimo milteliai, 1,5 arbatinio šaukštelio 

Vaisiai, džiovinti, 200 gramų 

Gaminimo instrukcija: 

Sutarkuoji moliūgą, įmuši kiaušinių, įpili 

aliejų, cukrų, kepimo miltelius ir miltus, 

sumaišom, įberiam vaisius, išmaišom ir kepam 

orkaitėj 200 laipsnių temperatūroje apie 30-

40min. 



Smiltės Z. patiekalas: 

Moliūgų keksas 



Adrijaus patiekalas: 

Apelsinų skonio moliūgų tortas 

su maskarpone 
 

 

 

 

 

 



Normanto patiekalas:  

Moliūgų pyragas 



Jokūbo ir Viltės patiekalas: 

Moliūgų keksiukai . 



Austėjos patiekalas: 

Moliūgų pyragas 
 



Dovydo patiekalas:  

Moliūgų pyragas 
Ingredientai: 

• 250g sviesto 

• 250g cukraus 

• 5 kiaušinių 

• 1 citrinos 

• 1 a.š. vanilinio cukraus 

• 350g miltų 

• 1 pakelio kepimo miltelių 

• 500g moliūgo 

Paruošimas: 

 Pirmiausia išsukti sviestą su cukrumi. Į kitą indą sudėti kiaušinius, miltus, kepimo miltelius, citrinos žievelę (tarkuotą) ir  vanilinį 

cukrų. Viską gerai išmaišome. Tada dar kartą permaišome su sviesto bei cukraus mase. Sutarkuotą moliūgą sudedame į paruoštą tešlą 

ir lengvai sumaišome. Paruošta tešla sudedama į kepimo formą, išklotą sviestiniu popieriumi. 

Pyragas dedamas į įkaitintą orkaitę (180°C) ir kepamas apie 60min. Paruoštas pyragas apibarstomas cukraus pudra ir papuošiamas 

citrinos griežinėliu. 

 



Oskaro Jono patiekalas: 

Moliūgų keksas 



Simano patiekalas: 

Moliūgų keksiukai su serbentų uogiene 



Mėjos ir Armino patiekalas: 

Moliūgų keksiukai 



Nojaus patiekalas: 

Obuolių pyragas su moliūgais 



Mokytojos Jolitos receptas: 

Moliūgų cukatai- „ Sveikuoliški saldainiai“ 

INGREDIENTAI: 

Moliūgai - 2 kg 

Cukrus - 250 g 

Citrinos - 1 vnt. sulčių 

Moliūgą supjaustykite kubeliais (nemažais), užpilkite cukrumi ir 
laikykite apie pusę paros, kol susidarys nemažai skysčio. 

Susidariusias sultis nupilkite į puodą, išspauskite citrinų sultis ir 
jas supilkite į puodą, skystį užvirinkite ir vėl užpilkite ant 
moliūgų. 

Laikykite apie 12 val. 

Tuomet viską (kartu su moliūgų gabalėliais) užvirkite ir 
pavirinkite apie 5 min. 

Sirupą nupilkite, o moliūgo gabalėlius džiovinkite pravertoje 
orkaitėje, apie 75 laipsnių temperatūroje po porą valandų keletą 
kartų. 





Knygos autoriai 3 c klasės mokiniai ir 

mokytoja Jolita  

 

 

Skanaus! 



Dėkojame už pagalbą  

mokytojoms Irenai ir Daliai, 

3 c klasės mokinių tėveliams! 


