
1 2
3

4
5

6

Leidinys parengtas pagal Valstybinio turizmo 
departamento prie Ūkio ministerijos ir UAB „Beatos 
virtuvė“ kurto TV laidų ciklo „Keliauk ir ragauk! Lietuva“, 
finansuoto iš Europos regioninės plėtros fondo, medžiagą.

PIRMASIS LIETUVOJE 
GASTROliavimo GIDAS
Ar žinai, kokio skonio yra Lietuva?
 

10 SKANIŲ MARŠRUTŲ 
PO VISĄ LIETUVĄ
Keliavimo ir ragavimo 
idėjos kiekvienam
 

RECEPTAI IŠ SKIRTINGŲ 
LIETUVOS REGIONŲ
Nuo prūsiškos žuvienės 
iki žydiškų ragelių,
nuo Žemaitijos ikrų 
iki žymiausio lietuviško 
deserto raguotinio

Daugiau idėjų kelionėms po 
Lietuvą – turizmo parodoje 
ADVENTUR, VTD stende 
3 salėje, sausio 20–22 d.
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V
is dėl to bent Že mai
ti jos sos ti nė Telšiai 
yra la bai euro pie tiš
kas ir sve čiams bei 
gy ven to jams drau
giš kas mies tas su 
dau gy be skulp tū rų, 

Že mai ti ją sim bo li zuo jan čių meš
kų ir šio re gio no is to ri ją pa sa ko
jan čia arc hi tek tū ra.

Tel šiai iš ki tų mies tų iš sis ki
ria pa čia me cent re esan čiu Mas
čio eže ru, ap link ku rį ga li ma suk
ti ra tus pės tu te ar dvi ra čiais, va
sa rą pa siirs ty ti val ti mis, o žie mą 
ir pa si vaikš čio ti le du. No rin tiems 
tie siog pa sig ro žė ti pui kus vaiz
das at si ve ria iš prie pat Mas čio 
esan čios ro ton dos. Be je, jų Tel
šiuo se – net trys. Ro ton dos skir
tos poil siui ir pra mo goms, o šių 
sta ti nių at si ra di mo is to ri ja sie
ja ma su Ro mos im pe ri ja, kai jie 

sta ty ti kaip par kų pa vė si nės.
Po pak ran tės ir ki tų erd vių re

konst ruk ci jos šis ant sep ty nių 
kal vų sto vin tis mies tas ta po vie
nin te liu Lie tu vo je, ga vu siu Euro
pos Ko mi si jos ap do va no ji mą kaip 
ge riau sia Lie tu vo je vie to vė, ku
rio je gy ven ti ar tu ris tau ti ir lan
ky ti kul tū ros ob jek tus pa to gu vi
siems.

Bū ti na nuei ti ir prie Di džio sios 
že mai čių sie nos. Čia su žy mė ti 
svar biau si is to ri niai šio re gio no 
įvy kiai. Vi si už ra šai že mai tiš ki 
– jei ir ne sup ra si te vi sų žo džių, 
vis tiek bus sma gu lie žu vį pa lau
žy ti. Ta čiau, kaip įs pė jo iš Že
mai ti jos ki lęs ak to rius Man tas 
Ston kus, kas nė ra že mai tis, te
gul ne ban do nie ka da že mai tiš
kai kal bė ti, nes vis tiek nei šeis!
■ Ki ta svar bi vie ta – Plungė, 

o jos puoš me na – ku ni gaikš čių 

Ogins kių dva ras. XIX am žiu je 
jis prik lau sė gra fui Zu bo vui, o 
vė liau dva rą įsi gi jo Ogins kių gi
mi nė. Vie nas jų – My ko las Ogins
kis 1879aisiais vie toj se nų jų rū
mų pas ta tė nau jus, ap lin kui juos 
įren gė di džiu lį par ką. Ma no ma, 
kad Ogins kiai ly gia vo si į Pran
cū zi jos ka ra liaus Liud vi ko XIV 
še dev rą – Ver sa lį.

Ogins kiai Plun gė je įs tei gė me
no mo kyk lą ir or kest rą. Bū tent 
čia gy ve no, kū rė ir dva ro or kest
re gro jo žy mus Lie tu vos kom po
zi to rius Mi ka lo jus Kons tan ti nas 
Čiur lio nis. Da bar dva re įsi kū ręs 
nuos ta bus Že mai čių dai lės mu
zie jus. O čia pat esan čia me in te
rak ty via me Plun gės par ke ga li
te rink tis ke lis tu rus – ieš ko ti 
įdo mių kul tū ros pa vel do ob jek tų 
ar pa ma ty ti, ko kie paukš čiai čia 
gy ve na ir ko kie auga lai auga. 
No rint tai padaryti teks parką 
apkeliauti su mobiliaisiais tele
fonais arba planšetiniais kom
piuteriais.

Ku ni gaikš čiai Ogins kiai ne tik 
pas ta tė įs ta baus gro žio dva rą ir 
rū pi no si kul tū ra – jie iš sau go jo 

ir se ną ją lie tu viš kų žir gų veis lę 
že mai tu kus. Apie Plun gę ga li ma 
ras ti ne vie ną žir gy ną, ku rio šei
mi nin kai tik rai pa si ūlys pa jo di
nė ti šiais išt ver min gais žir gais.

Kul tū ros ir li te ra tū ros ger bė
jai nie ku gy vu ne tu rė tų ap lenk
ti Bukantės. Juk šio je so dy bo
je, esan čio je ne to li Plun gės įsi
kū ru sia me Ka dai čių kai me, vai
kys tę pra lei do lie tu vių li te ra tū
ros kla si kė Že mai tė. 

Pra ban gos čia nė kva po, nes 
bū si mo ji ra šy to ja bu vo nu si gy
ve nu sių ba jo rų, va di na mų jų plik
ba jo rių, duk ra. Už tat ga li ma iš
vys ti, pa vyz džiui, lo vą, ko kio se 
mie go jo XIX am žiaus že mai čiai. 
Vi si užk lo tai mo te rų bū da vo 
apau džia mi ir ap mez ga mi, o čiu
ži nys – gry nų šiau dų.
■ Bū ti Že mai ti jo je ir neap lan

ky ti Že mai ti jos na cio na li nio par
ko – tik ra nuo dė mė. Jo Platelių 
lan ky to jų cent re (Plateliai,Di
džiojig.8) ga li ma gau ti pa ta ri
mų, kur ap sis to ti, ką nu veik ti ir 
ką pa ma ty ti. O čia tik rai yra kur 
pa siž val gy ti.

Kad ir pa čiuo se Pla te liuo se, 

Dva rų, kas ti nio ir  
Už ga vė nių kau kių kraš te
Ats ki ra vals ty bė su sa vo sos ti ne, vė lia va, kal ba ir 
pap ro čiais. Ne re tai taip sa vo re gio ną pris ta to pa tys 
že mai čiai. Iš ties šis kraš tas toks sa vi tas, kad ne iš 
jo kilęs žmogus kartais ga li pa si jus ti lyg už sie ny je.

įsi kū ru siuo se to pa ties pa
va di ni mo eže ro va ka ri nė je pak
ran tė je. Čia yra dar 1744 me tais 
(anks čiau nei šiam mies te liui bu
vo su teik tos Mag de bur go tei sės) 
su ręs ta ta šy tų me di nių rąs tų 
baž ny čia – vie na se niau sių Lie
tu vo je. 

Įdo mu ir tai, kad apie Pla te
lius bei ne to lie se esan tį Ber žo rą 
įsi kū rę ne ma žai me ni nin kų bei 
ama ti nin kų – čia dar buo ja si kal
viai, skulp to riai, dai li nin kai.

Va ka ri nė je Pla te lių eže ro pa
kran tė je iš si dės čiu si Pla te lių dva
ro so dy ba (Didžiojig.22,Pla
teliai,Plungėsr.) vi lio ja įdo my
bė mis.

XVIII a. pab. Pla te lių mies te
lis kar tu su dva ru ati te ko pran
cū zų gra fų Choi seu liųGouf fie r 
gi mi nei. Jiems Pla te lius pa do va
no jo Ru si jos ca ras Pa ve las I. Tar
pu ka riu dva ro ne pa vei kė že mės 
re for ma, nes jis prik lau sė Pran
cū zi jos pi lie čiams, tad pa vy ko iš

Viso maršruto ilgis – 47 km

Žemaitijos sostinėje Telšiuose galima rasti net 47 meškas – šio krašto simbolį.

Sakoma, Užgavėnės Lietuvoje 
paplito būtent per žemaičius.

1 ir 2 maršrutai
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Nijolė Marcinkevičienė
Kulinarijos ekspertė

„Že mai čiai vie nas ki tam iš ry to ne sa ko: „Ar tu jau po pus ry čių?“, bet 
sa ko: „Ar tu jau po ko šės?“
Že mai ti jo je il giau siai iš vi sų re gio nų bu vo nau do ja mas ug nia ku ras, 
tai yra že mai čiai ant ug nies vi rė sa vo val gius – pus ry čius ir pie tus. 
Ant ug nies la bai pa to gu vir ti ko šes – mai šy ti jų ne rei kia lįs ti į 
duon ke pę. To dėl Že mai ti ja – ko šių kraš tas. Nė ra ki to re gio no, 
ku ria me bū tų tiek ko šių, – Že mai ti jo je jų yra apie 20. At vi ras 
ug nia ku ras lė mė, kad že mai čiai val gius dau giau vi rė, o ne ke pė – 
net vė da rus jie vir da vo.
Be to, že mai čiai be ne vie nin te liai su ka kas ti nį. Gal būt že mai čių 
cha rak te ris lė mė, kad jie vie nin te liai ga mi na kas ti nį, nes tam rei kia 
la bai daug kant ry bės ir lai ko, ne vi siems šis val gis pa vyks ta.
Šiu pi nys – la bai so tus že mai tiš kas val gis. Jis la bai tin ka per Už ga vė
nes, kai rei kia daug ir so čiai val gy ti.
Tik ras že mai tiš kas šiu pi nys ga mi na mas su kiau lės uode ga, ta čiau ji 
de da ma ne tik dėl sko nio. Mat per Ve ly kas že mai čiai sten gia si 
iš kep ti, išt roš kin ti, iš vir ti kiau lės gal vą, o Už ga vė nėms lie ka tik 
uode ga. Toks šiu pi nys Už ga vė nėms la bai bū din gas.

Že mai ti ja – šiu pi nių ir ko šių kraš tas

Kas ti nys ir spir gi nė
Vie šė da ma Že mai ti jo je ku li na ri nių kny gų ir tink la raš čio auto rė Bea ta 
Nic hol son iš mo ko su suk ti kas ti nį ir pa si ga min ti spir gi nę.

Kas ti niui rei kės:
■  200 g svies to (82 proc.)
■  450 ml šal ti barš čių ke fy ro arba 

rūgš taus pie no
■  čes na kų, kmy nų, kva pių jų pi pi rų
■  drus kos

Spir gi nei rei kės:
■  80 g li nų sė me nų
■  80 g ka na pių sėk lų
■  svo gū no
■  žiups nio kmy nų

Tik rą kas ti nį že mai čiai ga mi na 
mo li nia me du be ny je ir su ka jį tik 
me di niu šaukš tu (ge riau sia – išskob tu iš obels). Pa si ruoš ki te karš to 
van dens ir di de lį puo dą, į ku rį tilp tų mo li nis puo das, ku ria me 
suk si te kas ti nį. 
Svies tui leis ki te pa gu lė ti kam ba rio tem pe ra tū ro je, kad bū tų leng viau 
suk ti. Jau su minkš tė ju sį dė ki te į mo li nį puo dą, tą puo dą įs ta ty ki te į 
di des nį, me ta li nį, karš to van dens pri pil tą puo dą. Su ki te, kol svies tas 
taps glot nus, bliz gan tis. 
Pil ki te sam tį ke fy ro ir su ki te, kol su tirš tė ja ir bū na glot nus it 
pu riau sia bul vių ko šė ar ge rai iš suk tas jo gur tas. Išs paus ki te čes na ko, 
pa gar din ki te ki tais pries ko niais ir drus ka pa gal sko nį. Spir gi nei 
kep tu vė je pask ru din ki te li nų sė me nis bei ka na pių sėk las. Ber ki te į 
du be nė lį ir pa li ki te at vės ti. La bai smul kiai pjaus ty tus svo gū nus 
pa ke pin ki te kruo pe lė je svies to (kuo sau siau). Į mais to smul kin tu vo 
in de lį ber ki te sėk las, ap ke pin tą svo gū ną, kmy nus ir vis ką ge rai 
sut rin ki te. 
O jei no ri te vis ką tra di ciš kai da ry ti, rei kia grūs tu vė je sug rūs ti. Da bar 
jau lie ka tik karš tų bul vių tu rė ti – ska niau si pie tūs ar va ka rie nė ant 
sta lo! 

Už ga vė nių šiu pi nys
Šio tra di ci nio Už ga vė nių troš ki nio pag rin dą su da ro per li nės kruo pos, 
žir niai, pu pe lės, ap kep tos mor kos ir svo gū nai. Gar daus šiu pi nio 
pa s lap tis – vir ti il gai ant ne di de lės ug nies, kad sko niai bei aro ma tai 
su si mai šy tų. Tada šiu pi nys bū na rim tas, juo pa si so ti na per si ren gė liai.

Rei kės:
■  1 stik li nės pu pe lių
■  1 stik li nės žir nių
■  1 stik li nės per li nių kruo pų
■  1 kg kiau lie nos šo ni nės
■  2 svo gū nų
■  2 mor kų
■  drus kos, pi pi rų

Ap kep ki te mor kas ir svo gū nus. Vis ką su dė ki te į vie ną puo dą ir la bai 
il gai vir ki te, kad sko niai su si mai šy tų. Į iš vi ru sį šiu pi nį įbes ki te 
kiau lės uode gą.

sau go ti daug ver ty bių. Da bar 
dva ro svir ne yra įkur tos jo is to
ri jos, se no vės, et nog ra fi jos, gam
tos eks po zi ci jos.

Že mai čiai gar sė ja kaip pui kūs 
tra di ci jų ir šven čių puo se lė to jai. 
Tur būt ma žai kas ži no, kad iš 
Eu ro pos at ke lia vu sios Už ga vė
nės iš pra džių la biau siai pri gi jo 
Že mai ti jo je, o Ry tų Lie tu va apie 
šią šven tę ku rį lai ką vi sai ne ži
no jo. Tad nie ko nuos ta baus, kad 
dva ro ark li dė se įkur tas Už ga vė
nių kau kių mu zie jus. Čia ga li
ma pa ma ty ti apie 250 kau kių, 
že mai tiš kai va di na mų li čy no
mis. Se niau sia mu zie jaus kau kė 
da ry ta XIX a. meist ro Vin co Joc
kaus iš Už pel kių kai mo. Mu zie
jų pri ži ūrin ti Že mai ti jos na cio
na li nio par ko et nog ra fė Al do na 
Kup re ly tė ga li pa ro dy ti įs pū din
giau sias kau kes.

Tra di ci nės se no vi nės kau kės 
bu vo da ro mos iš kai lio, iš me džio 
ar ba iš abie jų me džia gų. Be to, 
kau kes žmo nės dar ir megz da
vo. Kiek vie na jų bu vo su sa vo tiš
ka ka rū na.

Da bar per Už ga vė nes sal dai
nių pra šo vai kai, o prieš šim tą 
me tų per kai mo tro bas nuo ry to 
iki va ka ro vaikš čio da vo že mai
tis, ly di mas vai ko su pin tu krep
šiu. Į jį rink da vo ūki nin kų do va
nas: obuo lius, la ši nius ir viš tų 
kiau ši nius. Už ga vė nės anuo met 
bū da vo šven čia mos dvi die nas: 
pir ma die nį švęs da vo vai kai ir 
mo te rys, o ant ra die nį – jau tik 
vy rai. Per Už ga vė nes vi si at lik
da vo apei gas, ku rios tu rė da vo 
pas ka tin ti gam tą at si nau jin ti.

Pla te lių dva ro svir ne įkur tas 
Tra di ci nių ama tų cent ras, kur 
ga li kiek vie nas at vyk ti mo ky tis 
me džio dro žy bos, kryž dir bys tės, 
py ni mo, audi mo. Čia pil na vars
to tų, kal tų rin ki nių, skliu tų, ve
de gų ir ki tokių įran kių.

Vie ti nės mo te rys čia su si ren
ka prie audi mo stak lių aus ti gra
žiau sių dro bių. Že mai čių mer gai
tės vil ną pra de da verp ti ir nuo 

de šim ties me tų. Pra mo ku sios pa
čios ga li nu siaus ti tau ti nių lie
me nių, že mai tiš kai va di na mų 
šniu rel ko mis.

Vy rai čia atei na drož ti. Kau
kę iš me džio ga li ma iš sid rož ti 
per ko kias tris va lan das. Jos for
ma pap ras ta, o pa dai lin ti ga li
ma pri lip džius kai lio. Bet ne tik 
kau kę, o ir ko kį bui ty je pra ver
sian tį daik tą čia ga li ma pa si ga
min ti.
■ 2 km į pie tus nuo Pla te lių 

mies te lio, to je pa čio je Plun gės 
ra jo no sa vi val dy bės te ri to ri jo je, 
yra Beržoras. Šis se nas gat vi
nis kai mas, mi ni mas nuo XV a., 
yra vals ty bės sau go ma kul tū ros 
ver ty bė. 

Ber žo ras yra iš sau go jęs tra di
ci nį kraš to vaiz dį, o jo baž ny čia 
– taip pat išs kir ti nė. Ji pa sta ty
ta 1746 m. ir yra vie nas se niau
sių me di nių sak ra li nės archi tek
tū ros pas ta tų vi so je Lie tu vo je.

Čia yra ke le tas kai mo tu riz mo 
so dy bų, ku rios šven tėms – kaip 
tik. Pa vyz džiui, tra di ci niam že
mai tiš kam merg va ka riui. Jį ve
da že mai čių va di na mo ji ba ba. 
Mer gi nos šo ka, žai di mus žai džia, 
vė liau ba ba jas į pie vą nu si ve da 
žo le lių pa si rink ti. Mat net ru kus 
vi sos pins vai ni kus. Pir mo ji pa
mer gė pi na jau na jai. Vė liau vi
sos vai ni kus pa lei džia į eže rą, 
prieš tai su gal vo ju sios po no rą. 
Bu vo ti ki ma, kad jis bū ti nai iš
si pil dys.

Per merg va ka rį ba ba taip pat 
mo ko vir ti ar ba tą, ku rią esą rei
kės vė liau ruoš ti vy rui ir vai
kams. Že mai tė pa ta ria ar ba tą 
pli ky ti vos praau šu siu šal ti nio 
van de niu ir į vie ną puo de lį dė ti 
ne dau giau nei tris skir tin gas žo
le les.
■ Kur tęs ti ke lio nę, ko kias so

dy bas ap lan ky ti ir ko kias įdo my
bes ap ži ūrė ti ar kur ap sis to ti, pa
tars vos 20 km nuo Pla te lių, Plun
gė je, esan čia me Tu riz mo in for
ma ci jos cent re.

Jų kraš tą ap lan kiu siems sve
čiams že mai čiai si ūlo bū ti nai pa
ra gau ti tra di ci nių val gių. Ko ne 
kiek vie na me vie ti nia me res to
ra ne čia ga li ma ras ti ypa tin gos 
že mai tiš kos sriu bos, va di na mos 
ci bu ly ne. 

Pasaulyje tik prancū zai ir že
maičiai valgo svogūnų sriubą. 
Pirmieji ją valgo šiltą, antrieji – 
šaltą. 

Tradicinei žemaičių cibulynei 
paruošti reikia 400 g sūdytos sil
kių filė, supjaustytos gabaliu
kais. Ją reikia apkep ti keptuvė
je, vis nupilant išsiskiriančias 
sil kių sultis. 

Apkeptą sil kę, kurios skonis 
tampa panašus į ančiuvių, sudė
ti į puodą su stambiai pjausty
tais 2 svogūnais, įpilti 1–1,5 lit
ro van dens, 4–6 šaukštus obuo
lių acto, silkių sul tis, įdėti pipi
rų, drus kos, krapų. Svogūnus pa
trin ti trintuve. 

Patiekti su virtomis bulvėmis 
su lupenomis ir kastiniu.

Že mai ti jos kraš to ves tu vių dai
ni nin kas Do na tas Či žaus kas ti
ki na, kad be šios sriu bos neap
siei na nė vie nos ves tu vės. 

„Tai yra le gen di nė sriu ba, ku
ri tie siog pri va lo ma po kiek vie no 
ves tu vių po ky lio“, – paaiš ki no 
D.Či žaus kas.

„Kas nė ra že mai tis, 
te gul ne ban do nie ka da 
že mai tiš kai kal bė ti, 
nes vis tiek nei šeis!“

M.Ston kus

Viso maršruto ilgis – 21 km

Daugiau informacijos keliaujantiems po kraštą –
Žemaitijos turizmo informacijos centras www.telsiaitic.lt
Plungės turizmo informacijos centras www.visitplunge.lt

Plungės dvaras vadinamas 
Žemaitijos Versaliu.

Rotonda Telšiuose

B.Nicholson ir 
M.Stonkus
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V
an de nų kraš tu va
di na mo je Ma žo jo je 
Lie tu vo je – vie nos 
gra žiau sių ne tik ša
lies, bet ir pa sau lio 
vie tos. Įs pū dį pa lie
ka Ne mu no del ta su 

dau gy be sa lų, pa ma rio gy ven vie
tė Kin tai, se no vi nis žve jų kai mas 
Dre ver na, Ven tės ra gas ir or ni
to lo gi nė sto tis, per ku rią eina Di
dy sis paukš čių mig ra ci jos trak
tas, se nie ji Uos tad va rio ir Ven tės 
ra go švy tu riai, Mi ni jos kai mas, 
ku rio kai my nus ski ria upė.
■ Ke lio nę po van de nų kraš tą 

vie ti niai si ūlo pra dė ti Aukštu
malospažintiniutaku(www.
nemunodelta.lt), ku ris eina per 
vie ną di džiau sių ir gra žiau sių 
Ne mu no del tos pel kių – Aukš tu
ma los aukš ta pel ke, ply tin čia Ši
lu tės ra jo no Kin tų se niū ni jo je. 
1,7 km be si tę sian tis me di nių len
tų pa žin ti nis ta kas pra si de da pu
siau ke lė je tarp Kin tų ir Ši lu tės. 
Jis vin giuo ja vie toj bu vu sios kūlg
rin dos, XVIII a. jun gu sios pel ki
nin kų kai mus. Juo se tuo me tu 
gy ve no apie 2000 žmo nių, jie čia 
augi no bul ves ir ki tas dar žo ves.

Da bar Aukš tu ma la vi lio ja ke
liau to jus žyd rais pel ki niais eže
rė liais, minkš tais ki mi nų pa ta
lais, ku riuo se tar si įs meig ti ky šo 
ber žai, krei vo mis nykš tu ki nė mis 
pu šai tė mis, pas lap tin gų paukš
čių įvai ro ve. Vaikš čio ti šiuo ta ku 
ga li ma lais vai bet ku riuo me tų ir 
pa ros lai ku.

■ Dreverna. Ne tik žu vies kva
pu, bet ir sa vo is to ri ja vi lio ja se
nas žve jų kai mas Dre ver na, iš si
dės tęs prie Dre ver nos upės žio
čių. Jis mi ni mas jau XIII a. am
žiaus vi du ry je. Gar sė jo jis ta da 
di de liu žu vų tur gu mi, va di na
muo ju Stry kiu, kur su si rink da vę 
šim tai žve jų ir pirk lių. Dar čia 
bu vo sta to mi įvai rūs lai vai: ku
rė nai, do rės, vy ti nės – apie juos 
su ži no si te ap si lan kę mu zie ju je.

Tar si iš paukš čio skry džio pa
ma ty ti kva pą gniau žian čius Kur
šių ma rių na cio na li nio par ko 
vaiz dus, ko pas, ma rias ga li ma 
už li pus į 15 met rų Dre ver nos 
apž val gos bokš tą. 

Dre ver no je ke liau to jai sve tin
gai prii ma mi lai va dir bio Jono
Gižoetnografinėježvejoso
dyboje. Da bar čia įkur tas mu
zie jus ir tu riz mo in for ma ci jos 
cent ras (Žvejųg.13,Dreverna). 
Mu zie ju je įreng ta in te rak ty vi is
to ri nė eks po zi ci ja, skir ta pa ma
rio kul tū ros is to ri jai ir kul tū rai, 
žve jy bos ir lai va dir bys tės tra di
ci joms. Vie na eks po zi ci jos da lių 
skir ta Kur šių ma rių lai vų sta
ty bai – ga li ma ap lan ky ti imp ro
vi zuo tas J.Gi žo dirb tu ves ir at
ver ti gar sio jo pa ma rio lai va dir
bio įran kių skry nią.

Ge riau siai pa jus ti van de nų 
kraš to dva sią ga li ma pap lau kio
jus se no vi niu kur šių lai vu „Dre
ver na“. 
■ Kniaupoįlanka. Lai vu ap

len kus Ven tės ra gą tie siog trauk
te trau kia nuos ta bi Kniau po įlan
ka – tai Kur šių ma rių da lis, apau
gu si mel dais, nend ry nais, ki tais 
re tais auga lais. Čia at ši lus orams 
ga li ma pa ma ty ti lau kių – ne dide
lių paukš čių, juo kin gai bė gan čių 
van de niu ir to dėl pra min tų van
dens viš te lė mis. Čia pat yra žu
vų pe ryk los ir hek ta ro plo to bal
tų jų le li jų plan ta ci ja. Lie pos mė
ne sį, kai su žys ta, – vi sas lau kas 
bal tas, Lie tu vo je to kių ma žai.

Iš Klai pė dos ki lęs ak to rius 

Gied rius Sa vic kas šiuo se kraš
tuo se ir pats jau čia pa lai mą, ir 
si ūlo ki tiems jos bei nuo ty kių 
paieš ko ti.

„Ši ta Kur šių ma rių pu sė įdomes
nė, la biau lau ki nė. Vien ką reiš
kia stin tų bum bi ni mo tra di ci jos. 
Apsk ri tai lie tu viai ga lė tų bū ti 
per va din ti dau žiais – bum bi na
me stin tas, avi lius, kiau ši nius per 
Ve ly kas“, – juokavo G.Sa vic kas, 
pa mi nė da mas se no vi nį stin tų 
gau dy mo bū dą.

■ Minija.Iš Dre ver nos lai vu 
per ke lias va lan das ga li ma pa
siek ti išs kir ti nį Lie tu vos Ve ne
ci ja va di na mą Mi ni jos kai mą. 
Koks jau kus šis gat vi nis žve jų 
kai me lis! Nors, ga li ma sa ky ti, 
upi nis. Čia tur būt dau giau lai vų 
me di nė se priep lau ko se nei auto
mo bi lių ga ra žuo se. 

„Ši gat vė grįs ta ne trin ke lė mis, 
o ban ge lė mis. Gat vės gy lis – apie 
5 metrus ir nė vie no šu li nio dang
čio“, – apie kai mą ski rian čią upę 
pa sa ko jo G.Sa vic kas.

Čia gy ven to jų ne daug, bet kiek
vie nas mie lai pak vies ap sis to ti 
pas sa ve ar kai my ną, pa vai šins 
žu vie ne ir pa si ūlys paž ve jo ti ar
ba pa sig ro žė ti gam ta plau kiant 
lai vu. O jei pa si bel si te pas Jur
gįGečą, ga lė si te ap ži ūrė ti ir jo 
žvejybosmuziejų (Upaičiog.
34) – čia iš apy lin kių 10 km spin
du liu su rink ta šim tai įdo mių 
daik tų, ku riais anks čiau nau do
jo si vie ti niai žve jai. Čia vyks ta 
te mi niai pa sip lau kio ji mai „Pa
ma rio žu vė jų gi liu kai“ ir „Žu vies 
kelias“, kurių me tu ra gau ja ma 
rū ky tos žu vies ir žu vie nės. 

Pasivaikščiokite pelke nesušlapdami kojų
Kur ga li ma žings niuo ti re to gro žio pel ke ne suš lam
pant ko jų, pa ma ty ti van de niu bė gio jan čių paukš čių 
ir kai mą, ku rio gat vę ats to ja upė, o kai my nai vie nas 
pas ki tą vaikš to tik žie mą? Taip tar si pa sa kų ka ra lys
tė pa si tin ka Ma žo ji Lie tu va. Pa ra ga vus ska niau sios 
žu vie nės vie ti niai kvie čia pa ke liau ti ma rių ta kais.

Ma žo ji Lie tu va gar sė ja sal džiais py ra gais ir ki to kiais ke pi niais – bisk vi
tais, kek sais, spur go mis. Mat šio kraš to žmo nės gy ve no tur tin giau ir 
tu rė jo ga li my bę iš Vo kie ti jos at si vež ti įvairiausių kepinių pries ko nių 
– im bie ro, ci na mo no, gvazdikėlių. Ypač įdo mu tai, kad Mažojoje 
Lietuvoje ant Ka lė dų sta lo bū da vo tik sal dumynai. 
O koks pa ma rio kraš tas be žu vies pa tie ka lų? Čia beveik kiek vie na 
šei ma tu ri sa vo žu vie nės pas lap tį. Manoma, kad žu vie nė iš ma rių 
žu vų yra ska nes nė nei iš jū ros žu vų, mat jū ro je van duo sū rus, to dėl 
žu vie nė ne to kia ska ni ir ne to kia skaid ri.
„Ge ros žu vie nės pas lap tis – tin ka mai iš vir tas sul ti nys, – pri pa ži no 
dre ver niš kė Ja ni na Vir ši lie nė. – Ma žes nes žu ve les, pa vyz džiui, 
eše riu kus, vie ti niai ver da, kaip jie sa ko, „cie las“. O žiob rius ar ki tas 
di des nes iš da ri nė ja, pa ša li na kau lus. Ypač sul ti niui tin ka kar šių gal vos 
ir uode gos. Į sul ti nį dar de da svo gū nų ir kra pų, iš vi ru sį nu ko šia.
Kai žu vie nė už ver da ir ima kun ku liuo ti, ug nį su ma ži na. Sriu bos 
ne mai šo. Su dė jo te žu vį – ir kant riai lau ki te. Dar pa vi rę ge rai pa sū dy
ki te, luk te lė ki te mi nu tę ki tą ir ber ki te į puo dą pjaus ty tus svo gū nų 
laiš kus. Jei ma ty si te pu tas, jas bū ti nai nug rieb ki te šaukš tu – žu vie nė 
tu ri bū ti skaid ri“, – pa sa ko jo J.Vir ši lie nė. Į žu vie nę dedama mėgs ta
mų žu vies pries ko nių, kra pų, dos nus šaukš tas svies to.

Ma žo ji Lie tu va – žu vie nės ir py ra gų kraš tas

Varš kės py ra gas
„Švel nus it pū kas ir sal dus 
py ra gas nu ke lia prie vo kiš kų 
lie tu vi nin kų sta lų, kai buvo 
ger iama ka fi ja su py ra gu. To kie 
anuo met bū da vę pa va ka riai, o ir 
py ra gai bū da vo šei mi nin kių 
pres ti žo rei ka las“, – pa sa ko jo 
ku li na ri nių kny gų ir tink la raš čio 
auto rė Bea ta Nic hol son. Šio 
py ra go pir mą sy kį ji pa ra ga vo 
Ma žo jo je Lie tu vo je, kai su 
ak to riu mi Gied riu mi Sa vic ku 
slė pė si nuo aud ros Dre ver nos 
et nog ra fi nė je so dy bo je. „Ne ži
no jau, kad varš kę čia glium ze 
va di na, o šį py ra gą – glium zi niu. 
Bet ar glium zi nis, ar varš kės – šis 
py ra gas ver tas kep ti ir ra gau ti 
daug kar tų“, – pa ti ki no Bea ta 
da ly da ma si re cep tu.

Teš lai rei kės:
250 g mil tų■■
100 g svies to■■
4 kiau ši nių try nių■■
100 g cuk raus■■
100 g grie ti nės■■
va ni li nio cuk raus■■
1 šaukš te lio ke pi mo mil te lių■■

Įda rui rei kės:
500 g varš kės■■
100 g cuk raus■■
4 kiau ši nių bal ty mų■■
 100 g grie ti nės■■
1 šaukš to ma nų kruo pų■■

 50 g svies to (tir pin to)■■
 va ni li nio cuk raus■■
1 šaukš to teš los■■

Išt ri na me minkš tą svies tą su 
cuk ru mi ir va ni li niu cuk ru mi. 
Su de da me grie ti nę kar tu su 
ke pi mo mil te liais, pap lak tus 
kiau ši nio try nius ir su mai šo me. 
Iš si jo ja me mil tus ir su mai šo me 
ga na kie tą teš lą. Įda rui su mai
šo me varš kę su cuk ru mi, ly dy tu 
svies tu, ma nais, grie ti ne ir teš la. 
Kiau ši nio bal ty mus išp la ka me iki 
pu tų ir įmai šo me į varš kę. 
Sta čia kam pę ke pi mo for mą 
iš tie sia me ke pi mo po pie riu mi, 
de da me šaukš tais teš lą, ją 
pa ly gi na me (ga li ma ir at si dė ti 
šiek tiek teš los, kad už dė tu mė te 
ant varš kės įda ro vir šaus, bet 
ne bū ti nai), su pi la me įda rą. 
Ke pa me 165 laips nių or kai tė je 50 
mi nu čių. Api bars to me cuk raus 
pud ra, puo šia me uogo mis. 
Ga li ma val gy ti su va ni li niu 
pa da žu.

Ne tik žu vies kva pu, bet ir sa vo is to ri ja vi lio ja se nas žve jų kai mas Dre ver na.

„Gat vės gy lis – apie 5 
metrus ir nė vie no 
šu li nio dang čio.“

G.Savickas

Maršruto ilgis – 140 km

G.Savickas

Daugiau informacijos keliaujantiems po kraštą –
Klaipėdos rajono turizmo informacijos centras www.klaipedosrajonas.lt
Šilutės turizmo informacijos centras http://siluteinfo.lt/

Dre ver nos 
apž val gos 
bokš tas
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D
zūkija iš viršaus 
– kalvota, matyti 
daug pušynų. Bū
tent čia yra ir di
džiausias Lietu
voje miškų masy
vas – Dai navos gi

ria, kuri užima 135 tūkst. hek
tarų plotą.  Akimis neaprėpia
mame krašte padės orientuotis 
kelias per įdomiausias vietas nuo 
Pamerkių iki Liškiavos. 
■ Pamerkiai. Pažintį su savo 

kraštu dzūkai kviečia pradėti se
name gat viniame Pamerkiųkai
me (Varėnosr.,Matuizųsen.). 
Čia sodybos šeimininkai Laima 
ir Kostas Ma čioniai veda eduka
cinę programą „Grikio kelias“. 
Jos metu pasakoja viską apie gri
kius nuo sėjos iki pietų stalo. Su
pa žindina su senoviniais darbo 
įran kiais bei darbais, vaišina 
grikių patiekalais, kuriuos ga
mina kartu su lankytojais.
■ Ūlosakis. Per Dzūkijos te

ritoriją teka Nemunas, Neris ir 
Merkys, šio krašto upė, turinti 
daugybę vaizdingų intakų – 
Grūdą, Skroblų ir Ūlą. Pastaroji 
labai mėgstama baidarininkų ir 

garsėja mistine vieta. 
Ūlos akis – šaltinis, esantis 

Ūlos kairiojo kranto terasoje, Va
rėnos rajone, nuo Marcinkonių 
nutolęs apie 10 kilometrų. 

„Reikia tik saulei nusileidus jo 
prisisemti ir išgerti. O aš norė
čiau čia pro šalį ir baidare pra
plaukti“, – aplankęs Ūlos akį įspū
džiais dalinosi garsus režisierius 
Vytenis Pauliukaitis.
■ Merkinė. Keliaujantieji po 

Dzūkiją tik rai nepravažiuos pro 
Varėnos rajone esantį Merkinės 
miestelį, kurio gyventojai di
džiuojasi didinga jo praeitimi. 

Trijų upių – Nemuno, Merkio 
ir Stangės – santakoje įkurta 
Mer kinė, pasak archeologų, vie
na seniausių Lietuvos gyvenvie

čių. Čia žmonės jau gyveno prieš 
mūsų erą. Bėgantys amžiai ne
suardė senosios gatvių struktū
ros, centrinės trikampės aikš
tės, yra išlikę nemažai senovę 
menančių pastatų.

Viduramžiais Merkinė buvo vie
nas iš dešimties svarbiausių 
Lietuvos miestų. Merkinės baž
nyčioje yra meldęsi didieji mūsų 
šalies valdovai. Vietiniai pasako
ja, kad čia kelis kartus Kalėdas 
yra šventęs Lietuvos didysis ku
nigaikštis ir Lenkijos karalius 
Jogaila.   

Čia ant piliakalnio kadaise sto
vėjo Merkinės pilis, buvusi vie
na stipriausių lietuvių medinių 
pilių Nemuno gynybinėje siste
moje. Ją ne kartą puolė kryžiuo
čiai. Dabar yra išlikęs tik aukš
tas piliakalnis, nuo kurio atsive
ria praeitimi vis dar alsuojantys 
galingi gamtos vaizdai. Čia vyks
ta svarbiausios miesto šventės. 

Į piliakalnį iš toliau galima pa
žvelgti iš dešiniajame Nemuno 
krante įrengto 25 metrų aukščio 
apžvalgos bokšto „Pušų gojelis“.

Merkinė garsėja juodąja kera
mika. Merkinės tradicinių ama
tų centre galima apžiūrėti kros
nis, kuriose žiedžiama kerami
ka, – paprastas rudas molis 
paver čiamas juodu. 
■ Liškiava.Kairiajame Ne

muno krante, 14 kilometrų į piet
vakarius nuo Merkinės, yra įspū
dį paliekantis Liškiavos kaimas. 
Pietva ka riniame jo pakraštyje 
dunkso Liškiavos piliakalnis, nuo 
kurio atsiveria nuostabūs vaiz
dai: Nemuno juosta, miškai ir ant 
gretimo kalno išsidėstę garsioji 
vėlyvojo baroko stiliaus Liškiavos 
Švč. Trejybės bažnyčia bei buvęs 
dominikonų vienuolynas.

Liškiavos bažnyčios vargonais 
kadaise grojo vargonininkas 

Konstantinas Čiurlionis, kuris 
su žmona Adele Marija Rad ma
naite  susilaukė devynių vaikų. 
Vyriausias jų tapo kompozitoriu
mi. Tai Lietuvos vardą garsinan
tis Mikalojus Konstan tinas Čiur
lionis. Jis pats vėliau taip pat 
var gonavo šioje bažnyčioje. 

 Dabar bažnyčia su šventoriu

je stovinčia varpine bei Šv. Agotos 
skulptūra, saugančia nuo gais
rų, – valstybės saugomi architek
tūros paminklai.  

Bažnyčioje yra  „Švenčiausiosios 
Mergelės Marijos su kūdikiu“ pa
veikslas. Sakoma, kad jei nuošir
džiai žmonės meldžiasi, Marija 
iš pildo norą.

Po Dzūkiją – grikiais apibarstytais takais
Miškų kraštu vadinama Dzūkija vilioja ne vien uogų 
ir grybų takais. Dzūkai sako, kad sveikatos jie se
miasi iš stebuklingo šaltinio vandens, Liškiavos baž
nyčioje dar gyva kompozitoriaus M.K.Čiurlionio dva
sia, o Merkinė traukia istorine didybe ir amatais. Dar 
jie didžiuojasi savo tradiciniais patiekalais iš grikių. 

Grikių blynai
Reikės:
■  200 g grikių miltų (maltų 

girnomis)
■  200 ml pieno
■  1 kiaušinio
■  žiupsnio druskos
■  ½ šaukštelio maistinės sodos
■  ½ stiklinės kefyro arba 

grietinės
Grybų padažui:
■  voveraičių arba pievagrybių
■  šaukšto sviesto
■  grietinės
■  druskos, pipirų

Persijotus grikių miltus sumaišome dubenyje su druska. Įpilame 
pieno ir kantriai maišome mediniu šaukštu. Kad gerai išsimaišytų, 
dzūkai sako šiukštu nesimakaluoti ir visą laiką maišyti tik į vieną 
pusę. Kai masė jau vientisa, įmušame kiaušinį (geriau anties, jei 
nėra – tinka ir vištos). Pusę šaukštelio sodos nugesiname pusėje 
stiklinės kefyro, pamaišome. Kai kefyras suputos, pilame jį į dubenį 
ir išmaišome. Gera grikių blynų tešla turi būti grietinės tirštumo.
O dabar gaminame padažą. Lepeškas (voveraites, o jei nėra, išsiversite 
ir su pievagrybiais) neilgai apverdame. Į įkaitintą keptuvę dedame 
sviesto ir suverčiame grybukus. Pagardiname druska bei pipirais. 
Įdedame grietinės, sumaišome ir dar patroškiname kelias minutes. 
Skanaujame su grikių blynais. Juos svarbu valgyti iškart, dar karštus.

Nijolė Marcinkevičienė
Kulinarijos ekspertė 

„Gyvenimas privertė dzūkus valgyti grikius. Dzūkijoje žemė yra, kaip 
sako dzūkai, prie pieskucio – smėlinga, joje geriausiai auga grikiai. 
Todėl dzūkai valgo daug patiekalų iš grikių. Be grikių, svarbus dzūkų 
virtuvės komponentas  kviečiai, rugiai. Kviečius dzūkai pradėjo 
auginti vėlai, kvietiniai miltai buvo jiems prabanga. Bet javai visada 
buvo vienas pagrindinių virtuvės komponentų  be rugių ar grikių 
nebūtų nei pusryčių, nei gerų pietų. Desertui dzūkai mėgo moliū
gus, kuriuos vadindavo dynėmis. Virdavo moliūgų košę, troškindavo 
krosnyje pagardintus cukrumi ir vadindavo tai medumi. Pasismagu
riavimui valgė žirnius, pupas, visa tai troškino krosnyje  ne bet 
kaip, su žirnių virkščiomis, kad jie būtų sausi. Arba pakepindavo. 
Vaikams skanėstas buvo lukštenti rugiai – jei turėdavo medaus, 
pasiskanindavo juo arba cukrinių runkelių sirupu.“

Kodėl Dzūkijoje grikiai nugalėjo bulves 

Liškiavos bažnyčia

B.Nicholson ir 
V.Pauliu kai
tis prie Ūlos 
akies. Ar tikrai 
šis šaltinis 
gydo?

„Vietiniai dzūkai,  
ypač senesnieji, tiki, 
kad šaltinio vanduo 
gydo ir padeda apsi
saugoti nuo ligų.“

V.Pauliukaitis

Maršruto ilgis – 93 km

Merkinės  
piliakalnis

Daugiau informacijos keliaujantiems po kraštą –
Varėnos švietimo centro Turizmo ir verslo informacijos skyrius   
www.gamtosritmu.lt
Dzūkijos nacionalinio parko lankytojų centras, Vilniaus g. 3, Merkinė
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T
ur būt nė ra dzū ko, ku
ris ne mo kė tų pa ga
min ti pa tie ka lo iš gry
bų. Dar Dzū ki jos kraš
tas gar sė ja me du mi, 
tu rin čiu išs kir ti nių 
gy do mų jų sa vy bių. 

Da bar dzū kai me dų lai ko kaip 
įp ras ta, avi liuo se, ta čiau anks
čiau čia kles tė jo dre vi nė bi ti nin
kys tė.
■ Vis dėl to iš pra džių dzū kai 

kvie čia už suk ti į ne di de lį 25 ki
lo met rai į šiau rės ry tus nuo Aly
taus esan tį kai mą Pivašiūnus 
(Aly taus r.). Di džiau sia jo puošme
na – ant kal no sto vin ti Švč.Mer
ge lės Ma ri jos Ėmi mo į dan gų baž
ny čia. Jo je yra gar su sis Švč.Mer
ge lės Ma ri jos pa veiks las su kū di
kiu, ku ris lai ko mas ste buk lin gu, 
gy dan čiu. Pi va ši ūnai per Žo li nės 
at lai dus čia sut rau kia tūks tan
čius žmo nių iš vi sos Lie tu vos.
■ Tuo me tu va lan da ke lio nuo 

Pi va ši ūnų ir 12 km į pie tus nuo 
Mar cin ko nių esan tis Musteikos
kaimas (Va rė nos r.) trau kia iš
li ku sio mis tra di ci nė mis dzū kiš
ko mis so dy bo mis, dėl ku rių šis 
et nog ra fi nis kai mas prik lau so 
kul tū ri niam ša lies pa vel dui, ir 
čia esan čia dre vi nės bi ti nin kys
tės eks po zi ci ja.

Se no vė je dzū kai eida vo į miš
ką, ras da vo dre vę su ten gy ve
nan čiu spie čiu mi ir kop da vo vir
vė mis pri si ri šę pa si rink ti me
daus. Da bar Mus tei kos kai me 
esan čia me bi ty ne įkur tas se no
vi nių kel mi nių avi lių bi ty nas, o 
ap lin ki nių miš kų dre vė se ap si
gy ve no bi tės.

Bi ty ne ga li ma pa ma ty ti, kaip 
pri ži ūri mos bi tės, kaip tvar ko
mas me dus ir vaš kas, kaip da
ro mi kel mi niai avi liai ir ne di de
li avi liai – va bi kai, skir ti bi čių 
spie čiams vi lio ti. Įdo mu, kad dar 
me džiui esant gy vam bi ti nin kai 
išs ko bia ja me dre vę, o kai jo je ap
si gy ve na bi tės, me dį nup jau na. 
Šiam bi ty nui avi lius išs ko bęs Al
gis Svir ne lis pa sa ko jo, kad tik ri 
bi ti nin kai tu ri bū ti la bai ra mūs, 
ki taip bi tės pa jus žmo gaus išski
ria mą ad re na li ną ir įgels.

Me daus ko pi nė ji mas iš dre vės 
pri me na al pi niz mą. Į me dį rei
kia lip ti pa si tel kus se no vi nį prie
tai są – gei nį. Bi ty ne ga li ma pa
ma ty ti ir ki to kių įdo mių įran kių, 
iš ban dy ti ne vie ną ama tą, su si
pa žin ti su se no vi ne ap lin ka.
■  Be veik 30 km nuo Mus tei

kos kai mo, va žiuo jant Va rė nos 
link, yra ki tas išs kir ti nis kai
mas – Zervynos. Jo gy ven to jai 
taip pat ka dai se už siė mė dre vi
ne bi ti nin kys te. Vis dėl to kai mas 
da bar gar sė ja ypa tin gu li ku siu 
gat ve lių ir so dy bų iš si dės ty mu. 
Na mai čia sto vi vie no je gat ve lės 
pu sė je, tvar tai ir kluo nai – ki to
je. Tai vie nin te lis Lie tu vos kai
mas, pri pa žin tas vals ty bi nės 
reikš mės pa mink lu. Bū tent šia
me kai me re ži sie rius Vy tau tas 
Ža la ke vi čius fil ma vo ži no mą vai
dy bi nį fil mą „Nie kas ne no rė jo 
mir ti“. Ap sis to ti šia me uni ka lia
me kai me ga li ma bet ku riuo me
tų lai ku. Šei mi nin kai pak vies į 
dū mi nę pir tį, ap ro dys apy lin kes 
ir, ži no ma, pa vai šins tra di ci niais 
dzū kų val giais.

■ 15 km į piet va ka rius nuo 
Zer vy nų, ša lia Do ru pio bei Grū
dos upių ir ge le žin ke lio, yra Mar
cinkonys – kai mas, ku rio gy
ven vie tės taip pla čiai iš si mė čiu
sios, kad ats ki ros kai mo da lys 
tu ri sa vo pa va di ni mus. Čia nie
kas ne nus tebs, jei sa ky si te, kad 
einat iš Ge nių kam po ar ba kad 
Gai džių kam pe Gai dys vai ši na 
kai my nus py ra gais. Vi si tie kam
pai, lyg ko kie ra jo nai mies te, pa
va din ti pa gal ten gy ve nu sių žmo
nių pa var des.

Jei no ri te su ži no ti, ką įdo maus 
dar ga li ma nu veik ti Mar cin ko
ny se, už su ki te į šia me kai me 
esan tį Dzū ki jos na cio na li nio par
ko lan ky to jų cent rą.

Mar cin ko nių apy lin kė mis vin
giuo ja be veik 17 ki lo met rų Zac
ka gi rio pa žin ti nis ta kas, pa va
din tas čia te kan čio upe lio var du. 
Ta kas ne vi sur leng vai įvei kia
mas, bet ga li ma eiti ir trum pes
nę jo at kar pą. 

Jis pra si de da bū tent prie Dzū
ki jos na cio na li nio par ko lan ky
to jų cent ro. O par ko et nog ra fas 
Jo nas Ba jo ri ūnas ga li pa pa sa ko
ti apie gra žiau sias pa žin ti nio ta
ko vie tas.

Eida mi ta ku pa ma ty si te šau
dyk los kal ną. Len kų oku pa ci jos 
me tu čia bū ta šau dyk los – kal no 
pa pė dė je bu vo me di niai bė giai, 
ku riais bu vo trau kia mi va go nė
liai su prit vir tin tais tai ki niais. 
Šau liai į tai ki nius šau dė iš pa
miš kė je sto vė ju sio na me lio.

Ap link ta ką li ūnuo se sle pia si 
ir beb rų tro be lės. Ša lia – se na
sis Mar cin ko nių kai mas, vie ti
nių va di na mas „so dzium“. Ant 
kal no sto vi XIX am žiu je pas ta
ty ta me di nė Šv.apaš ta lų Si mo
no ir Ju do Ta do baž ny čia, o ša
lia jos – į kul tū ros pa vel do są ra
šus įt rauk tas kry žius.

Vi sai ne to li yra ko pos. Taip, 
Dzū ki jos miš ke ga li ma pa si vaikš
čio ti to kio mis pat ko po mis kaip 
Ne rin go je. J.Ba jo ri ūnas paaiš ki
no, kad iš tie sų ši vie ta yra Klo
nių kal nas, ta čiau ke liau to jai jį 
va di na Gai džių ko pa. 

Ne to lie se, prie Kas ti nio eže ro, 
yra pui ki sto vyk la vie tė, va di na
ma Bo bų kran tu. 

Per li nių kruo pų plo vas
„Tai ma no in terp re ta ci ja gru cės te ma ti ka, – pa tie ka lą pris ta tė Bea ta 
Nic hol son. – Per li nės kruo pos pas mus vi sai de ra, o ka dan gi 
sve čia vau si Dzū ki jo je, neap siė jau be džio vin tų ba ra vy kų. Pri dė jau ir 
vi są aibę se zo ni nių dar žo vių: mor kų, mo li ūgų, po rų ir pie vag ry bių 
bei ža lu my nų. La bai ska nus gar ny ras ar pag rin di nis pa tie ka las, taip 
pat tai pui kus kam ša las rie biai žą siai.“

Rei kės
■  800 g per li nių kruo pų
■  0,5 l sul ti nio ar van dens
■  500 g pie vag ry bių
■  250 g mo li ūgo
■  100 g šal tai rū ky tos 

šo ni nės
■  100 g sau lė je džio vin tų 

po mi do rų
■  50 g džio vin tų ba ra vy kų
■  50 g svies to
■  1 po ro
■  3 mor kų
■  1 šaukš to kmy nų
■  po sau ją laiš ki nių svo gū nų, pet ra žo lių, kra pų drus kos, pi pi rų

Pir miau sia už mer ki te džio vin tus ba ra vy kus. Tuo met vis ką ats ki rai 
su sip jaus ty ki te: šo ni nę, kra pus, pet ra žo les, pie vag ry bius. Ats kir ki te 
laiš ki nių svo gū nų bal tą sias da lis – jas sus mul kin ki te, o pjaus ty tus 
laiš kus nau do si te pa bai go je. Mor kas bei mo li ūgą smul kiai su tar kuo
ki te. Iš vir ki te per li nes kruo pas. Į įkai tin tą kep tu vę dė ki te smul kin tą 
rū ky tą šo ni nę, pa ke pin ki te, kol apsk rus. Tuo met į kep tu vę dė ki te 
smul kin tas svo gū nų bal tą sias da lis, tar kuo tus mo li ūgus ir mor kas. 
Leis ki te ke lias mi nu tes pa kep ti. Pa si ruoš ki te di de lį puo dą, ja me 
už vi rin ki te van de nį ar sul ti nį ir su vers ki te kep tu vės tu ri nį, te gul 
troš ki na si. Džio vin tus ba ra vy kus išim ki te iš van dens (jo neiš pil ki te, 
dar pri reiks!) ir sus mul kin ki te. Kep tu vė je iš ly dy ki te svies tą ir ap kep ki
te sup jaus ty tus pie vag ry bius. Su dė ki te juos į dar žo vių puo dą, ten taip 
pat dė ki te sus mul kin tus ba ra vy kus. Gar din ki te šaukš tu kmy nų, 
su pil ki te ir skys tį, ku ria me mir ko ba ra vy kai. 
Taip pat sup jaus ty ki te sau lė je džio vin tus po mi do rus ir dė ki te juos  
į puo dą. Su vers ki te vir tas per li nes kruo pas. Lai kas į puo dą dė ti  
pei liu pas mul kin tas žo le les, vis ką ge rai iš mai šy ti. Pa gar din ki te  
drus ka ir pi pi rais.

Dzū kų miš kai 
kve pia me du mi
Dzū kai su miš ku yra pui kūs drau gai. Tad nie ko 
nuos ta baus, kad jie miš ke ir bi tes lai ko, o iš me džio 
dre vių me dų ko pi nė ja. Net gi sa vo ko pas, to kias kaip 
Ne rin go je, miš ke tu ri. Ką jau kal bė ti apie tra di ci nius 
gry bų pa tie ka lus, ku rių re cep tų vi si pa gei dau ja.

Ni jo lė Mar cin ke vi čie nė
Ku li na ri nio pa vel do eks per tė

„Be me daus dzū kų vir tu vė neį si vaiz duo ja ma. Jis bu vo la bai pla čiai 
nau do ja mas, net gė ri mams – mi dui, krup ni kui ga min ti. Per 
Už ga vė nes mer gi nos sa vo sim pa ti joms vir da vo deg ti nę, į ku rią 
pri dė da vo me daus, žo le lių. Kai ne bu vo cuk raus, dzū kai me dų 
nau do da vo kaip ke pi nių sal dik lį. Dzū ki jos gy ven to jai neap siei da vo 
ne tik be me daus, bet ir be gry bų, nors jų pa tie ka lais dzū kai ne gar sė
ja. Džio vin ti ba ra vy kai itin ti ko ko pūs tų ar bu ro kė lių sriu bai, bul vėms 
ar kruo poms pa gar din ti. La biau siai dzū kai ver ti no ba ra vy kus – gry bų 
ka ra lius, ta čiau jais ne si gy rė.“

Dzū ki ja: me daus ir gry bų kraš tas

Maršruto ilgis – 93 km

Daugiau informacijos keliaujantiems po kraštą –
Varėnos turizmo informacijos centras www.gamtosritmu.lt,
Dzūkijos nacionalinio parko lankytojų centras www.cepkeliai-dzukija.lt

Mus tei kos kai me esan čia me bi ty ne įkur tas se no vi nių kel mi nių avi lių bi ty nas, o ap lin ki nių miš kų dre vė se ap si gy ve no bi tės.

Di džiau sia Pivašiūnų puošme
na – Švč.Mer ge lės Ma ri jos 
Ėmi mo į dan gų baž ny čia.

Dzū ki jos miš ke ga li ma  
pa si vaikš čio ti beveik to kio mis pat 

ko po mis kaip Ne rin go je.
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P
a žin tį su ki ta ša li
mi ar kraš tu įp ras
ta pra dė ti nuo sos
ti nės ar bent di
džiau sio mies to. To
dėl ke lio nės po Su
val ki ją pra džia – di

džiau sia me re gio no mies te Ma
rijampolėje.

Jei vaikš ti nė si te po šį mies tą, 
bū tų nuo dė mė neuž suk ti į Poe
zi jos par ką. At vy kę čia ga li te pa
ma ty ti skulp tū ri nę kom po zi ci ją, 
įam ži nu sią Vy tau to Ker na gio at
lie ka mą dai ną „Kai sirps ta vyš
nios Su val ki joj“. 

Ar ba tie siog pri sės ti ant plas
tiš kų for mų suo lų ir klau sy tis fon
ta nų čiur le ni mo.

Ke liau da mi to liau pa lei Še šu
pę pa siek si te Ma ri jam po lės Ma
ri jo nų vie nuo ly no ir Šv.Ar kan ge
lo My ko lo baž ny čios pas ta tų komp
lek są, ku ris pas ta ty tas XVIII am
žiaus vi du ry je. Baž ny čio je vyks
ta pa mal dos, kart kar tė mis – net 
re li gi nės mu zi kos kon cer tai, o vie
nuo ly ne dar ir da bar gy ve na bro
liai ma ri jo nai.

Čia įkur din tas Pa lai min to jo 
Jur gio Ma tu lai čio mu zie jus, o eks
kur si jas tu ris tams ve da Švč.Mer
ge lės Ma ri jos Ne kal to jo Pra si dė
ji mo varg die nių se suo Vik to ri ja. 
Ga li ma tik ste bė tis, kiek daug 
įdo my bių ji ga li pa pa sa ko ti.

J.Ma tu lai tis, ku rio at mi ni mui 
skir ta vi sa eks po zi ci ja, prie ma
ri jo nų pri si dė jo tuo met, kai jų bu
vo li kęs vos vie nas. Ca ro Ru si jos 

oku pa ci jos me tais tė vai bu vo iš
va ry ti iš vi sų sa vo vie nuo ly nų, 
ke lio li ka jų iš vež ti į ka tor gą, iš 
ku rios nie ka da taip ir neg rį žo.

J.Ma tu lai tis pri kė lė vie nuo ly
ną ir kar tu vi są kraš to kul tū rą. 
O kiek pa li ki mo sau go mu zie jus! 
Se na sis tė vų ma ri jo nų abi tas ar 
tri jų šim tų me tų se nu mo Bib li ja 
– tik ke le tas eks po na tų.

Ne de rė tų nus teb ti, jei se suo 
Vik to ri ja už si mins ir apie ša ko
čius. Šia me mu zie ju je ga li ma su
ži no ti, kad to kius ska nės tus ke
pė dva si nin kai, o į Lie tu vą jie at
ke lia vo iš Vo kie ti jos.
■ Po to kios is to ri nės prog ra

mos ver ta su ži no ti, ku rio je Su
val ki jos gry čio je vis dar ke pa mi 
ša ko čiai pa gal se ną jį re cep tą. Be
ne ge riau sia tai iš ban dy ti su Le
kėčiųkaimo bend ruo me ne.

Ša ko tis pap ras tai ke pa mas ke
lias va lan das. No rint vis ką pa
da ry ti pa gal se ną jį ke pi mo bū
dą, rei kia iš kū ren ti kros nį – di
de lį mai šą smul kiai ka po tų ber
ži nių mal kų. Ir vis tiek pats sau 
ne iš kep si: vie nas tu ri suk ti vo
lą, o ki tas – pil ti teš lą per kiau
ra sam tį. O tai nė ra pap ras ta. 

Kaip pri pa ži no iš Su val ki jos 
ki lęs ope ros so lis tas Ed mun das 
Sei lius, dar bas tik rai ne iš leng
viau sių, o tie siai į vei dą plies
kian ti kait ra tie siog ne pa ke lia
ma.

„Aš jau, kaip vy ras, bū čiau čia 
ko kį re duk to rių įtai sęs“, – suk
da mas vo lą svars tė E.Sei lius.

■ At sit rau kus nuo karš tos 
kros nies ga li ma ap lan ky ti vie
ną pat rauk liau sių tu riz mo ob
jek tų Ša kių ra jo ne – Zypliųdva
rą. Tik rai ne se nas, dar nė po ros 
šim tų me tų ne tu rin tis dai lus neo
k la si cis ti nio sti liaus pas ta tų an
samb lis bu vo įkur tas Po loc ko gu
ber ni jos dva ri nin ko Jo no Bar
kovs kio. XIX am žiaus pa bai go je 
vi sus čia sto vė ju sius me di nius 
pas ta tus nuš la vė gais ras. Jie bu
vo pa keis ti rau do nų ply tų mū ro 
sta ti niais ir da bar la biau pri me
na neo ba ro ką.

Kas met čia su va žiuo ja dau giau 
nei de šimt tūks tan čių tu ris tų. 
Yra ir ko pas ka nau ti, ir ko iš ban
dy ti, pa vyz džiui, kal vys tės, me
džio dro ži mo, ak mens ta šy mo ir 
ke ra mi kos edu ka ci nes prog ra
mas. Zyp lių dva re ren gia mi ple
ne rai, suei gos, šven tės, net vai
kų sto vyk los. 

2012 m. du ris at vė rė ir re no
vuo tas rū mų pas ta tas su pa ro
dų ir kon cer tų sa lė mis. Tai anaip
tol ne vie nin te lės vie tos, ku rias 
ga li te pa ma ty ti Su val ki jo je. 

Tik su si ras ki te ra jo nų tu riz
mo in for ma ci jos cent rus ir jums 
bus pa tar ta, kur dar ga li ma nu
vyk ti. 

Kur sirps ta vyš nios ir ke pa mi ša ko čiai

Ša ko čio py ra gas 
Rei kės: 
■  200 g svies to 
■  200 g mil tų 
■  200 g cuk raus 
■  10 kiau ši nių 
■  80 ml grie ti nė lės (36 proc. rie bu mo) 
■  cit ri nos žie ve lės 
■  mil ti nio cuk raus pa puoš ti

Svies tas šiam py ra gui bū ti nai tu ri bū ti minkš tas, to dėl iš šal dy tu vo 
išim ki te jį iš anks to ir leis ki te pa bū ti kam ba rio tem pe ra tū ro je. Jau 
su minkš tė ju sį svies tą dė ki te į di de lį gi lų ke ra mi nį du be nį ir išt rin ki
te me di niu šaukš tu. Ta da įber ki te vie ną šaukš tą cuk raus ir vie ną 
šaukš tą mil tų, įmuš ki te kiau ši nio try nį, o bal ty mą su pil ki te į ats ki rą 
du be nį (juos vė liau rei kės išp lak ti). Vis ką iš mai šy ki te tuo pa čiu 
me di niu šaukš tu. Mai šy ki te tol, kol su dė si te vi sus ing re dien tus. 
Įtar kuo ki te cit ri nos žie ve lę, su pil ki te grie ti nė lę ir iš mai šy ki te. Teš la 
bus tvir ta. Bal ty mus ats ki rai išp la ki te iki stan džių pu tų ir at sar giai 
įmai šy ki te į teš lą, kad to ly giai pa sis kirs ty tų. Su vers ki te į pa si ruoš tą ir 
svies tu iš tep tą ke pi mo in dą (apsk ri ti mo for mos ar skir tą kek sams 
kep ti) ir kep ki te 180–190 tem pe ra tū ros or kai tė je apie ge rą va lan dą. 
Py ra go vir šus bus gra žiai apsk ru dęs, įru dęs. Iš ke pu sį ga li ma pa lai ky ti 
or kai tė je, kad ne taip greit suk ris tų. At vė sin tą api bars ty ki te mil ti niu 
cuk ru mi ir pjau ki te, ra gau ki te, da lin ki tės. 

Re gio nas, pa gal ku rio tar mę su kur ta ir bend ri nė lie
tu vių kal ba, įdo mus jau dėl to, kad dau gu ma jį va di
na Su val ki ja, tik pa tys su val kie čiai – Sū du va, o sa ve 
– sū du viais. Už tat pa si gir ti jie ga li to li gra žu ne vien 
gim to sios kal bos gra žu mu, bet ir is to ri ja bei vir tu ve.

Su val kie čiai, ki taip – su dū viai, tik rai ži no, kur gau ti ska niau sių 
sal du my nų. Le kė čių kai mo bend ruo me nės mo te rys iki šiol ke pa 
ša ko čius pa gal se no vi nį re cep tą. Anksčiau šakočiai buvo vadinami 
raguotiniais  vienas senovinis raguotinio receptas net saugomas 
Pa lai min to jo Jur gio Ma tu lai čio muziejuje.
Šie ska nu my nai ir jų re cep tas į Lie tu vą at ke lia vo iš Vo kie ti jos. Jiems 
kep ti rei kia spe cia lios kros nies, o jai iš kū ren ti – di de lio mai šo 
smul kiai ka po tų ber ži nių mal kų. Ša ko čio pats sau neiš kep si – vie nas 
tu ri suk ti vo lą, o ki tas pil ti teš lą per kiau ra sam tį.
Ku li na ri nių kny gų ir tink la raš čio auto rė Bea ta Nic hol son nu ta rė 
iš kep ti ša ko tį sa vaip – tam pa kan ka ir or kai tės.

Su val ki jos pa si di džia vi mas – ša ko čiai

Maršruto ilgis – 94 km

Daugiau informacijos keliaujantiems po kraštą –
Marijampolės turizmo informacijos centras www.marijampoletic.lt 
Šakių turizmo informacijos centras www.sakiaitic.lt

Ma ri jam po lės Ma ri jo nų 
vie nuo ly nas ir Šv.Ar kan ge lo 

My ko lo baž ny čia

Vie nas pat rauk
liau sių tu riz mo 
ob jek tų Ša kių 
ra jo ne – Zyp lių 
dva ras.

Pa lai min to jo Jur gio 
Ma tu lai čio mu zie jus
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Kė dai niuo se na mus 
mū ri jo ško tai, baž ny čias 
sta tė vo kie čiai, cerk
ves įsi my lė jęs lie tu vis 
do va no jo mol da vei, o 
mo kes čius rin ko žy dai. 
Tad tik rai ne vel tui pre
ky bos kryž ke le bu vu si 
Vi du rio Lie tu va ir da bar 
va di na ma dau gia kul
tū riu kraš tu, ku ris dar 
gar sė ja vir ti nių įvai ro ve.

J
o kia me ki ta me Lie tu vos 
ma žes nia me mies te ne
su tik si tiek skir tin gų 
kul tū rų, kiek Kė dai niuo
se. Čia ne ma žai ka ta li
kų baž ny čių, taip pat yra 
ir evan ge li kų liu te ro nų 

baž ny čia bei evan ge li kų re for
ma tų. Be to, ga li ma ap lan ky ti 
cerk vę, si na go gą ir net pa ma ty
ti mi na re tą. O kiek vie no pas ta
to is to ri ja vie na už ki tą pi kan
tiš kes nė.
■ Vis dėl to prieš už su kant į Kė

dai nius vie ti niai si ūlo ap lan ky ti 
dar vie ną ypa tin gą vie tą, esan
čią ma žiau nei už 10 kilomet rų. 
Tai Ruoščių kai mas, ku ris yra 
pa čia me mū sų ša lies vi du ry je ir 
yra ofi cia lus Lie tu vos geog ra fi
nis cent ras. Tai ro do iš dvie jų ak
me nų, sim bo li zuo jan čių Že mai ti
ją ir Aukš tai ti ją, pas ta ty tas ženk
las, ku ris reiš kia ir ša lies geog
ra fi nio cent ro ry šį su kos mo su.
■ Tai gi Kėdainiai – ša lies vi

du ry je, kur ka dai se su va žiuo da
vo pirk liai iš įvairių šalių. No rė
da mi pa tek ti į mies tą per dabar
ti nį Ne vė žio pės čių jų til tą jie net 
tu rė jo su si mo kė ti. Rink ti mo kes
čius nu ro dė LDK di di kas Kris tu
pas Rad vi la II pir mie siems kraš
to žy dams, ku riuos pats pak vietė 
čia įsi kur ti. Neil gai tru kus Se no
sios Rin kos aikš tė ta po Kė dai nių 
žy dų gy ve ni mo cent ru. Čia esan
čio je va sa ri nė je si na go go je da bar 
vei kia vai kų dai lės mo kyk la, o 
žie mi nė je įsi kū ręs Kė dai nių kraš
to mu zie jaus dau gia kul tū ris cent
ras (SenosiosRinkosa.12).

Se niau sias Kė dai nių pas ta tas 
– Šv.Jur gio baž ny čia, pas ta ty ta 
XV a. pir mo jo Kė dai nių mies to 
sa vi nin ko Rad vi los As ti kai čio lė
šo mis. Evan ge li kų liu te ro nų baž
ny čią XVII a. pas ta tė vo kie čiai.

Kė dai nių kul tū ros cent ro (J.Ba
sanavičiausg.24) di rek to rius 
Ri man tas Žir gu lis ga li pa pa sa
ko ti neį ti kė ti nų mies to is to ri jų.

O ar ži no jo te, kad Kė dai niuo
se ga li ma pa ma ty ti mi na re tą, 
spe ci fi nį bokš tą, iš ku rio mu sul
mo nų dva si nin kas kvie čia mels
tis? Be veik 30 m aukš čio bokš tas 
XIX a. pas ta ty tas vo kie čių kil
mės ru sų ge ne ro lo Eduar do Tot
le be no už sa ky mu. Esą gra fas tu
rė jo mei lu žę tur kę, ku rios at mi
ni mui ir sky rė mi na re tą.

Cerk vę ku ni gaikš tis Jo nu šas 
Rad vi la pa do va no jo sa vo ant ra
jai žmo nai mol da vei Ma ri jai Lu
pul. Bet ple čian tis Kė dai nių sta
čia ti kių bend ruo me nei ji pa si da
rė per ankš ta, to dėl da ma ga vo 
dar vie ną do va ną – na mą, ku ris 
bu vo pa vers tas cerk ve.

Vie nas gra žiau sių Kė dai nių 
pas ta tų – Ku ni gaikš čių Rad vi lų 
mau zo lie jus (Senojig.1). Ja me 
il si si net 6 šios gi mi nės na riai: 
Vil niaus vai va da ir Lie tu vos didy
sis et mo nas, Li vo ni jos ka ro didvy
ris Kris tu pas Rad vi la Per kū nas 
ir pen ki jo an ūkai, tarp ku rių ir 
ku ni gaikš tis Jo nu šas Rad vi la.

Ver ta ap si lan ky ti akį trau kian
čia me Ar ne tų na me (Radvilų
g.21), ku rį XVIII a. su mū ri jo 
ško tų pirk lys Jo nas Ar ne tas. Per 
pus ket vir to am žiaus pas ta tas iš
ven gė di des nių pert var ky mų, re
konst ruk ci jų ir pri tai ky mų. To
kių na mų, ku riuo se iš li ko auten
tiš kas išo rės ir vi daus pla nas bei 
ap dai los de ta lės, Lie tu vo je ma
žai. Ško tiš ka arc hi tek tū ra su tei
kia gy vu mo vi sai gat vei.

Da bar Ar ne tų na me vyks ta 

kul tū ri niai, edu ka ci niai ren gi
niai, bu ria si is to ri ja be si do min
tys mies tie čiai, be to, Ar ne tų na
me įkur tas Tra di ci nių ama tų 
cent ras. Jau ni mas čia aud žia, pi
na juos tas ir vy te les, už sii ma ke
ra mi ka, dro žia, mar gi na mar
gu čius vaš ku.

Apie vi sas šia me kraš te dė me
sį trau kian čias vie tas ga li ma su
ži no ti Kė dai nių tu riz mo ir vers
lo cent re.
■ Rad vi lų gi mi nės dė ka Kė

dai nių apy lin kė se pap li to virti
niai. Vie ti niai iki šiol yra iš lai
kę jų vi ri mo tra di ci jas. Pa vyz
džiui, Kė dai nių pak raš ty je, Si
ru tiš ky je, vie na ka vi nė si ūlo net 
17 rū šių ran kų dar bo vir ti nių – 
su el nie na ir gry bų pa da žu, bul
vių tar kiais ir grie ti ne, vir to mis 
bul vė mis, an čių ke pe nė lė mis, 

Čia susiker ta  vi si ke liai, ar ba  
Lietuvos viduryje  virtinių rojus

Maršruto ilgis – 69 km

varš ke ir pe let rū nais, ša mu ir 
dar ki to kių. Čia ne tik ga li ma jų 
pa ra gau ti, bet ir iš girs ti jų ga
mi ni mo tra di ci jas, su ži no ti se
nuo sius lie tu vių pap ro čius.
■ Vos 30 min. ke lio nuo Kė dai

nių esan ti Jonava taip pat tu ri 
kuo nus te bin ti. Se nas Jo na vos 
van dens bokš tas (Viltiesg.), sie
kian tis 35 met rus, per nai vir to 
al pi niz mo tra sa ir prit rau kia vis 
dau giau šios spor to ša kos mė gė
jų. Be to, Jo na vo je yra sli di nė ji
mo cent ras (Jo ni nių slė nis), tu
rin tis ke tu rias tra sas.

Apie pra mo gas, įdo miau sias 
šio kraš to vie tas ir ki to kių nau
din gų pa ta ri mų ga li ma su ži no
ti už su kus į pa čia me šio mies to 
cent re, Jo na vos kraš to mu zie ju
je, įsi kū ru sį Jo na vos tu riz mo in
for ma ci jos cent rą. 

Ar ne tų na me įkur tas Tra di ci nių ama tų cent ras. Rad vi lų gi mi nės dė ka Kė dai nių apy lin kė se pap li to vir ti niai. 

Ruoš čių kai me yra ofi cia lus Lie tu vos geog ra fi nis cent ras. Buvęs Jo na vos van dens bokš tas  
per nai vir to al pi niz mo tra sa.

Daugiau informacijos –
Kėdainių turizmo ir verslo 
informacijos centre  
www.kedainiutvic.lt,
Jonavos turizmo informacijos 
centre www.jonavatic.lt

Ni jo lė Mar cin ke vi čie nė
Ku li na ri nio pa vel do eks per tė

„Kė dai nių ku li na ri nį pa vel dą 
lė mė tai, kad tai bu vo 
dau gia tau tis mies tas, – ja me 
gy ve no ir žy dų, ir ško tų, ir 
vo kie čių, ir ru sų, ir ka rai mų, ir 
to to rių. To dėl mies tie čių 
vir tu vė bu vo la bai įvai ri.
O štai Rad vi los daug pri si dė jo, 
kad Kė dai nių apy lin kė se 
pap lis tų vir ti niai. Vir ti niai 
ži no mi vi sa me pa sau ly je, ypač 
Ki ni jo je. Bū tent iš pie tų – gal
būt per mon go lus ar to to rius – 
vir ti niai at ke lia vo ir į Lie tu vą. 
Yra ži no ma, kad XVII a. di di kų 
Rad vi lų vir tu vės še fas už ra šė 
dviejų rūšių vir ti nių – pap ras tų 
ir mie li nių – re cep tus.“

Kė dai nie tiš ki  
vir ti niai su varš ke ir 
pe let rū nais
Teš lai rei kės:
■  750 g kvie ti nių mil tų
■  žiups ne lio drus kos
■  žiups ne lio cuk raus
■  1 kiau ši nio
■  1,5 stik li nės van dens
■  2 šaukš te lių alie jaus
Įda rui:
■  500 g varš kės  

(9 proc. rie bu mo)
■  1 kiau ši nio
■  1 šaukš te lio džio vin tų 

pe let rū nų
Iš min ky tą teš lą 1–2 va lan das 
reikia pa lai ky ti šal dy tu ve, kad 
sub ręs tų ir tap tų elas tin ga. 
Tuo met iš ko čio ti, įda ry ti ir vir ti 
sū dy ta me van de ny je. Vir ti nius 
galima pa tiek ti su grie ti ne 
ar ba da ži niu. 

Išpopuliarėjo virtiniai

Kėdainių senamiestis
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A
ukš tai čių že mė se 
ka dai se ėmė kur
tis mū sų vals ty bės 
bran duo lys. Mat 
bū tent šio je Lie tu
vos da ly je XI am
žiu je suk les tė jo 

Lie tu vos Ku ni gaikš tys tė. O vė
liau Aukš tai ti jos dva ruo se vi rė 
pra ban gus ir so tus gy ve ni mas. 
Vis dėl to po Šiau rės Ry tų Lie tu
vą ke liau jant ver tė tų ne tik dva
ri nin kais pa si jus ti, bet ir gam ta 
pa sig ro žė ti.
■ Pra dė ti ga li ma kad ir nuo 

Anykš čių. Čia tarp me džių vir
šū nių, 21 met ro aukš ty je virš že
mės pa vir šiaus, yra įreng tas Me
džių lajų takas (Miškog.,
Anykščiai). Vie nin te lis toks ne 
tik Bal ti jos ša ly se, bet ir Ry tų 
Euro po je. Jis tę sia si 300 met rų 
ir bai gia si apž val gos bokš tu, jo 
apžval gos aikš te lė įreng ta 34 
met rų aukš ty je. Einant ta ku ga
li ma ap ž velg ti Anykš čių ši le lį, 
ku rį Lie tu vos poe tas An ta nas Ba
ra naus kas ap dai na vo sa vo poe
mo je „Anykš čių ši le lis“, taip pat 
pa sig ro žė ti Šven to sios upės vin
giais, to lu mo je pa ma ty ti aukš
čiau sią Lie tu vo je dvibokštę baž
nyčią – Šv.Ma to. Ne to li įėji mo į 
Me džių la jų ta ką stūk so gam tos, 
kul tū ros ir mi to lo gi jos ver ty bė – 
Pun tu ko ak muo. Virš Anykš čių 
ši le lio nu sid rie kęs Me džių la jų ta
kas lan ky to jus kvie čia ne tik va
sa rą, bet ir žie mą.
■ Už 14 km į pie tus nuo Pa ne

vė žio, Kučiųkaime, stūk so įs
pū din gas Bist ram po lio dva ras. 
Apie 300 me tų dva rą val dė Bist
ra mai, ku rių ran ko se bu vo 650 
ha že mės. Jų gi mi nei prik lau sė 

ir ra šy to jas Hen ri kas Sen ke vi
čius, ku ris dva re rin ko me džia
gą ir kū rė gar sią len kiš kų is to
ri nių ro ma nų tri lo gi ją „Ug ni mi 
ir ka la vi ju“, „Tva nas“ ir „Po nas 
Vo lo di jevs kis“.

Da bar ti nis dva ro val dy to jas 
ku ni gas Ri man tas Gu de lis pa
sa ko ja, kad auten tiš kų dva ro de
ta lių li kę ne daug, ta čiau įdo my
bių re konst ruo ta me ir lan ky to
jams pri tai ky ta me dva re netrūks
ta. Čia vyks ta šven tės, ga li ma 
ap sis to ti, pa jo di nė ti žir gais, pa
si va ži nė ti ka rie ta, su si pa žin ti su 
dva ro is to ri ja.

„Tu ri me kla si ciz mo lai kų ir am
py ro sti liaus švies tu vų ko lek ci ją, 
ku ri yra vie na di džiau sių ša ly je. 
Taip pat bal dų, an tik va ri nių dirbi
nių. Juos at si ga be no me iš Buenos 
Airių, Ar gen ti nos. Bet vi si jie yra 
euro pie tiš ki, mat prieš 120 me tų 
at vež ti iš Ita li jos“, – dva ro iš s kir
ti nu mus var di jo R.Gu de lis.

Sklan do le gen da, esą cent ri nius 
dva ro rū mus bei ne to li pa vė si nės 

bu vu sį rū sį jun gia po že mi nis tu
ne lis, ku riuo šei mi nin kas nie kie
no ne ma to mas eida vo pa siim ti 
vy no.

Bist ram po ly je prieš 200 me tų 
vei kė ka rie tų ir ro gių ga myk la. 
Bu vu sia me elekt ri nės pas ta te 
da bar įreng ta knyg ne šių kop ly
tė lė, ku rios kry žius itin reikš
min gas is to ri jai – prie jo mi rė žy
miau sias Lie tu vos knyg ne šys Jur
gis Bie li nis.

Apie ki tas šio kraš to įdo my bes 
ga li ma su ži no ti už su kus į Pa nevė
žio tu riz mo in for ma ci jos cent rą.
■ Vos pu sant ros va lan dos ke

lio nuo Bist ram po lio stūks to ki
tas dva ras. Jis taip pat tu ri ne 
tik di din gą is to ri ją, bet ir gar bin
gą ti tu lą, gau tą mū sų die no mis. 
Prieš ke le rius me tus jis pri pa
žin tas pat rauk liau sia Lie tu vos 
tu riz mo vie to ve. Tai Ro kiš kio 
kraš to mu zie jus (Tyzenhauzų
g.5,Rokiškis), įsi kū ręs dva ro 
so dy bos pas ta tuo se.

Nuo XVII am žiaus Rokiškio

Ir me džių vir šū nė mis, 
ir ka rie tų ke liais
Aukš tai čių miš kai – poe
tų ap dai nuo ti, o dva rai 
įk vė pė ra šy to jus su kur
ti di džiau sius vei ka lus. 
Tad ne vel tui aukš tai čiai 
su si ren tė ta ką virš me
džių ir si ūlo į jų kraš tą 
iš vir šaus pa ži ūrė ti. O ar 
ži no te, ku ria me dva re 
ka dai se ka rie tas ga mi no, 
o ku ria me iš ti sus me tus 
ga li ma pra kar tė lių ko
lek ci ją pa ma ty ti?

Ka na pių py ra gė liai
„Šios se no vi nės mie li nės ban de lės su grūs tų ka na pių įda ru, ar ba 
ka na pių py ra gė liai, man bu vo at ra di mas. Sko nis pa sa kiš kas, jei 
ne ži no tum, ga lė tum spė lio ti, iš ko jų įda ras – iš gry bų, mė sos, o gal 
rie šu tų? Ska nu ir karš tas ban de les val gy ti, ir at vė su sias ska nau ti“, 
– apie ka na pių py ra gė lius pa sa ko jo Bea ta Nic hol son.

Rei kės:
■  350 g kvie ti nių mil tų 
■  200 g vi sa da lių grū dų kvie ti nių mil tų 
■  1,5 stik li nės pie no 
■  15 g mie lių 
■  1–2 šaukš tų cuk raus 
■  žiups nio drus kos 
■  1 šaukš te lio kmy nų

Įda rui: 
■  1 svo gū no 
■  3 šaukš tų ka na pių sėk lų 
■  1–2 šaukš tų ka na pių pie no tirš čių 
■  kiau ši nio py ra gė liams pa tep ti 
■  drus kos 
■  alie jaus kep ti

Mie les sut rin ki te su cuk ru mi. Pie ną pa šil dy ki te tiek, kad bū tų šil tas, 
bet ne per karš tas, ir už pil ki te ant išt rin tų mie lių, iš mai šy ki te. 
Su ber ki te apie 2–2,5 stik li nės mil tų (300 g), iš mai šy ki te. Aš juos 
mai šau su 200 g vi sa da lių grū dų (ru pių) mil tų, bet pui kiai pa vyks ir 
tik iš kvie ti nių, jei no ri si, tik tuo met jų rei kės iš vi so 500 g. Api bars
ty ki te teš lą mil tais, už den ki te vir tu vi niu rankš luos čiu ir pa li ki te 
šil tai, kad pa kil tų.
Kai teš la pa kils, su ber ki te li ku sius mil tus, įdėki te drus kos, kmy nų ir 
už min ky ki te teš lą. Min ky ki te, kol teš la ne lips prie ran kų ir taps 
bliz gi.
Įdė ki te teš lą į du be nį, pa bars ty ki te dar šiek tiek mil tų, už den ki te 
rankš luos čiu ir pa li ki te šil tai, kad dar kar tą pa kil tų.
Pa si ruoš ki te įda rą: svo gū ną smul kiai sup jaus ty ki te, pa ke pin ki te, kol 
su minkš tės. Ka na pes sug rūs ki te su drus ka grūs tu vė je ar ba su mal ki te 
ma lū nė liu. Su mai šy ki te grūs tas ka na pes su pa ke pin tu svo gū nu ir 
įpil ki te ka na pių pie no tirš čių. Iš ko čio ki te pap lo tį, sup jaus ty ki te 
kvad ra tė liais ar ba stik li ne išs paus ki te apsk ri ti mus. Ant teš los 
kvad ra tė lių (apsk ri ti mų) dė ki te po šaukš te lį įda ro, už len ki te ir ge rai 
sus paus ki te pirš tais ar ša ku te. Dė ki te py ra gė lius į ke pi mo po pie riu mi 
išk lo tą skar dą ir dar pa li ki te šil tai, kad pa kil tų. Sup la ki te kiau ši nį ir 
ap tep ki te py ra gė lių vir šų, kai bus pa ki lę. Kep ki te 180 laipsnių 
tem pe ra tū ros or kai tė je apie 20–25 mi nu tes.

Ni jo lė Mar cin ke vi čie nė
Ku li na ri nio pa vel do eks per tė

„Ka na pės – ir pa gar das, ir pa tie ka las. Tai ma žas ste buk las, ne pa kei
čia ma grū di nė kul tū ra, ku rios pa tie ka lus žmo nės val gy da vo ne tik 
per Kū čias. Jei gu lauk da vo di de li dar bai, pa vyz džiui, miš ke, 
steng da vo si už val gy ti ka na pių. Su ka na pė mis val gy da vo, pa vyz džiui, 
sil kę – tie siog ap vo lio da vo ka na pė se, kad ji įgy tų sko nį. Ar ba su 
bul vė mis srėb da vo ka na pių pie ną su svo gū nais ir sil ke. Ar ba su 
vir ti niais – jei ne tu rė da vo tau kų, gy vu li nės kil mės rie ba lų, už ber da
vo ka na pių. Ir svei ka, ir so tu.“

Ka na pės – ir svei ka, ir so tu

Daugiau informacijos keliaujantiems po kraštą –
Anykščių turizmo informacijos centras www.infoanyksciai.lt
Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras 
www.rokiskiotic.lt
Panevėžio turizmo informacijos centras www.panevezysinfo.lt

Maršruto ilgis – 185 km

dvare šei mi nin ka vo gra fai Ty
zen hau zai, jie ir pas ta tė šį kla
si cis ti nio sti liaus rū mų an samb
lį. Tais lai kais dva ras gar sė jo 
kaip moks lo ir kul tū ros ži di nys. 
Gra fai pas ta tė Ro kiš ky je ke lias 
baž ny čias, įs tei gė vie ną pir mų
jų Lie tu vo je mu zi kos mo kyk lų.

Da bar mu zie ju je vyks ta įvai
rios pa ro dos, lan ky to jai ga li da
ly vau ti kraš to is to ri jos pa ži ni mo, 
et ni nės kul tū ros, se nų jų ama tų 
edu ka ci nė se prog ra mo se. Mu zie
jus gar sė ja ir uni ka lia pra kar tė
lių pa ro dų tra di ci ja. Rink ti pra
kar tė les ro kiš kė nams pa si ūlė 
Kraš to mu zie jaus me ce na tas ita
las An ge lo Fro sio. Pra kar tė lių 
pa ro dos vyks ta kas met, jo se daly
vau ja ir pro fe sio na lai, ir vai kai.

Jei at vyk si te į mu zie jų žie mą, 
šven čių lai ko tar piu, ra si te čia įsi
kū ru sį lie tu viš ką Ka lė dų Se ne
lį. Be to, ne tik su ži no si te, ko kius 
tra di ci nius pa tie ka lus aukš tai
čiai Kū čių va ka rą ir per Ka lė das 
de da ant sta lo, bet ir iš mok si te 
juos pa si ga min ti. O jų yra dau
gy bė – vir ti niai su gry bų įda ru, 
api bars ty ti ke pin tais svo gū nais 
su ka na pė mis, avi žų ki sie lius, 
va di na mo ji Kū čia su ka na pė mis, 
py ra gas su aguo no mis, ku rios 
yra der lin gu mo sim bo lis, aguo
nų pie nas bei ki ti.

Su ži no ti, ką dar ver ta pa ma ty
ti Ro kiš kio kraš te, ga li ma užė jus 
į Ro kiš kio tu riz mo ir tra di ci nių 
ama tų in for ma ci jos ir koor di na
vi mo cent rą.

Medžių la jų ta kas – vie nin te lis toks ne tik Bal ti jos ša ly se, bet ir Rytų Europoje.

Ro kiš kio 
kraš to mu
zie jus gar sė
ja pra kar tė
lių pa ro dų 
tra di ci ja.Bistrampolio dvare ga li ma ap sis to ti, pa jo di nė ti žir gais, pa si va ži nė ti ka rie ta.
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P
a žin tį su Šiau rės 
Aukš tai ti ja vie ti
niai si ūlo pra dė ti 
nuo ypa tin go dva
ro, ku ria me žmo
nės val go ir gy ve
na taip, kaip tai da

rė prieš pu sant ro am žiaus. Der
lin go se že mė se nuo se no kles tė
jo grū di nės kul tū ros, tad alu da
riai dar bo vi suo met tu rė jo.
■ Pakruojodvaras – didžiau

sias iki šių dienų išlikęs dvaro 
pa statų kompleksas Lietuvoje – 
jį sudaro net 43 statiniai. Čia yra 
žir gy nas, vyks ta kon cer tai, šven
tės, įvai rios pa žin ti nės prog ra
mos. Už su kus ga li ma su tik ti se
no vi niais dva ri nin kų dra bu žiais 
vil kin čių žmo nių ir pa ma ty ti, kaip 
jie dir ba: grū dus ma la, val gį ga
mi na ir ver da alų. Dva ras raš tuo
se mi ni mas jau nuo XVI a.

Pakruojo dva rą įk ūrė Rie ta vo 
ti jū nas M.Va ka vi čius. Gy ve no čia 
ir di di kai Za bie los, ir gra fai Miun
s te riai. Ypač dva ras suk les tė jo 
XVIII am žiu je – jam prik lau sė 
apie 30 tūkst. hek ta rų že mės ir 
miš kų. Ta da iš ki lo ark li dės, le
dai nė, alaus da ryk la, pie ni nė ir 
ki ti sta ti niai. 

Dar vė liau ša lia dva ro bu vo pa
so din tas di de lis ang liš ko sti liaus 
par kas. Šia me dva re vei kė ir alaus 
da ryk la, ir ga ro ma lū nas, ir vais
ti nė. 

Kaip dva ro alu da ris pri sis ta
tan tis Lai mu tis Bar ta šius pa ti
ki no, kad jis be ne vie nin te lis Lie
tu vo je alų ver da auten tiš kuo se 
me di niuo se ku bi luo se ir bran di
na sta ti nė se. Tik riau siai re tas 
yra gir dė jęs, kad mie žių sa lyk las 
(su dai gin ti ir iš džio vin ti grū dai) 
nau do ja mas ne tik alui ar duo nai 
– iš jo mil tų ke pa mi pa sa kiš ko 
sko nio bly nai. Tešla užmai šoma 
iš salyklo miltų, pjaustytų lašinu
kų, smulkinto svogūno ir alaus. 
■ Ke lio nę tęs ti vie ti niai pa ta

ria pa si vaikš čio ji mu po Mūšos
tyreliopažintinįtaką Ža ga rės 
re gio ni nia me par ke, vos 15 km į 
pie tus nuo Ža ga rės. Pus ket vir to 
ki lo met ro – tiek eisi te len tų ta
ku, jei čia at va žiuo si te. Tai il giau
sias mū sų ša ly je me di nis pel kė
mis vin giuo jan tis ta ke lis, dėl to 
jis įt rauk tas į Lie tu vos re kor dų 
kny gą. Ke liau da mi ta ku praei
si te 11 sto te lių – apž val gos bokš
tą, bu vu sias par ti za nų sto vyk
la vie tes, mi to lo gi nį Ty re lio ak

me nį ir vie nin te lį Jo niš kio ra jo
ne na tū ra lų Mik nai čių eže rą. 
Gam ti nin kai sa ko, kad bū tent 
čia pa va sa rį ir ru de nį su si ren ka 
ir poil sio ap si sto ja tūks tan čiai 
mig ruo jan čių lau ki nių žą sų. 

Įsi vaiz duo ja te, atė ję čia la bai 
anks ti ry te, dar prieš auš rą, ga
lė tu mė te pa ma ty ti pil ną eže rą 
žą sų. Ir vos tik sau lė pa te ka, jos 
tar si de be sis pa ky la ir skren da 
to liau.
■ Jo niš kis gar sė ja iš li ku siu si

nagogųkompleksu (Miesto
a.4B). Jį sudaro du mūriniai, ly
giagrečiai stovintys pastatai: 
Baltoji ir Rau donoji sinagogos. 
Baltoji – vasarinė sinagoga sta
tyta 1823 m. vėlyvuoju klasiciz
mo stiliaus periodu. Raudonoji 
Joniškio sinagoga statyta 1865 
m. Jos fasadų kompozicija būdin
ga žydų maldos namams. Šioje 
sinagogoje išlikęs autentiškas in
terjeras ir aron kodešas (švenčiau
sia maldos namų vieta, kurioje 
sau gomi Toros ritiniai) bei sienų 
tapybos elementai. 

Kaip sa kė žy dų kil mės ope ros 
dai ni nin kas Ra fai las Kar pis, 
dau gu ma si na go gų li kę tik nuo
trau ko se. Ki tos jau už kal to mis 
du ri mis. Už tat Jo niš kio si na go
gų komp lek sas mie lai prii ma lan
ky to jus. „Rau do no ji si na go ga 
griu vo, ta čiau prieš dve jus me
tus bu vo ats ta ty ta. Bal to sios re
no va ci ja vyks ta iki šiol“, – ži nio
mis da li jo si R.Kar pis. 

Net ir ats ta ty ta Rau do no ji si
na go ga jau ne beat lie ka mal dos 
na mų funk ci jos, o yra tie siog kul
tū ri nė erd vė, tad į ją ga li ma lais
vai užei ti ir be gal vos ap dan ga
lo, pa siž val gy ti, kaip at ro do jos 
in ter je ras.
■ Gasčiūnųkaimo gy ven to

jai rū pi na si lie tu viš kų tra di ci jų 
puo se lė ji mu ir švie ses niu kai mo 
gy ve ni mu. Su bū rę bend ruo me
nę jie įk ūrė teat rą, ka pe lą, liau
dies bui ties rykų mu zie jų ir di
de lį Ama tų cent rą. Čia ga li ma 

pa ma ty ti, kaip ke pa ma duo na, 
pa si mo ky ti aus ti ar žies ti puo
dus. Be to, Gas či ūnai pas kelb ti 
2017ųjų ma žą ja Lie tu vos kul
tū ros sos ti ne, ats to vau jan čia 
Šiau lių kraš tui.

Ru ge lac hai su sly vų uogie ne
„Ru ge lac has – žy dų ra ge lis, da bar itin po pu lia
rus Ame ri ko je. Kai su ži no jau apie šį ke pi nį, 
pa ma niau, kad jis la bai pa na šus į lie tu viš kus 
varš kės sau sai nius“, – pa sa ko jo ku li na ri nių 
kny gų ir tink la raš čio auto rė Bea ta Nic hol son. 
Pa tei kia me jos re cep tą.

Rei kės:
■  320 g mil tų
■  200 g svies to
■  300 g grie ti nė lės sū rio (pvz., „Phi la delp hia“)
■  80 g cuk raus
■  200–300 g sly vų uogie nės (rūgš tes nės)
■  kiau ši nio ap tep ti

Minkš tą svies tą, grie ti nė lės sū rį ir cuk rų su dė ki te į di des nį du be nį ir ge rai iš su ki te me di niu šaukš tu iki 
vien ti sos ma sės. Grei tai su ber ki te per si jo tus mil tus, su mai šy ki te – teš la tu ri bū ti minkš ta. Pa da ly ki te ją į 
du ga ba lė lius, kiek vie ną su vy nio ki te į plė ve lę ir apie 30–40 mi nu čių pa li ki te šal dy tu ve, kad išb rink tų.
Įkai tin ki te or kai tę iki 180 laips nių. Skar dą išk lo ki te ke pi mo po pie riu mi. Ant sta lo pa bars ty ki te tru pu tė lį mil tų 
ir vie ną teš los ga ba lė lį iš ko čio ki te, kad bū tų plo nes nis nei 1 cen ti met ro, ta da šį teš los lakš tą sup jaus ty ki te 
maž daug 10 cen ti met rų skers mens juos te lė mis, o juos te les – „dan ti mis“, il go kais tri kam piais.
Ta da ant kiek vie no tri kam pio tep ki te po pu sę šaukš te lio uogie nės ir su vy nio ki te. Vy nio ti pra dė ki te nuo 
tri kam pio il go sios kraš ti nės taip, kad baig tu mė te smai ga liu.
Jei no ri te, kad ra ge liai bū tų la bai gra žūs ir bliz gė tų, kiek vie ną pa tep ki te kiau ši niu, bet ga li ma ir be to 
ap siei ti. Dė ki te ant skar dos taip, kad ra ge lis sa vo svo riu pris paus tų su vy nio to tri kam pio smai ga lį, ir 
kep ki te or kai tė je apie 15–20 mi nu čių, kol gra žiai apsk rus ir šiek tiek iš si pūs.
Vie toj uogie nės ga li te nau do ti obuo lių ko šę ar ba dė ti ra zi nų – prik lau so nuo to, ko tu ri te ir ką mėgs ta te. 
Ka dan gi teš la rie bi, šie ra ge liai bū na ska nūs ke lias die nas. 

Nijolė Marcinkevičienė
Kulinarijos ekspertė 

„Šiau rės Aukš tai ti jo je – Ža ga rė je, Pak ruo jy je ir 
Šiau liuo se – bu vo įsi kū ru sios ko ne di džiau sios 
Lie tu vo je žy dų bend ruo me nės. Žy dų šei mi nin kės 
gar sė jo įvai riais py ra gė liais – su pa ke pin tų svo gū nų 

įda ru, džio vin tais vai siais, ap vir tais cuk ru je ar ba 
me du je, ar ki to kiais. Žy dės gar sė jo sa vo py ra gais. 
Joms mė sa bu vo ant raei lis pa tie ka las – sa ky da vo, 
kad krau jas už ter šia žmo gaus dva sią, to dėl pir me
ny bę teik da vo grū di niams ir žo li niams pa tie ka lams. 
Jų py ra gė liai, bei ge liai, ru ge lac hai ir ki to kie ke pi niai 
la bai pap li to Lie tu vo je.“

Žy dų vir tu vės pa li ki mas – ne tik aukš tai čiams

Kur di di kai ir 
gra fai alų vi rė
Šiau rės Aukš tai ti jos gy ven to jai ne si kuk li na – jų 
že mės der lin giau sios, jų dva rai di džiau si bei puoš
niau si. O kur dar ta kas, įt rauk tas į Lie tu vos re kor dų 
kny gą, ir įdo mus si na go gų komp lek sas – vienas iš 
kelių mū sų ša ly je. Be to, ar ži no jo te, kad aukš tai čiai 
iš sa lyk lo ne tiktai alų ver da, bet ir bly nus ke pa?

„Dau gu ma si na go gų li
kusios tik nuot rau ko se. 
Už tat Jo niš kio si na go
gų komp lek sas mie lai 
prii ma lan ky to jus.“

R.Karpis

Baltoji sinagoga Raudonosios  
sinagogos  
interjeras

Mū šos ty re lio pa žin ti nis ta kas Ža ga rės re gio ni nia me par ke

Pakruojo dvare 
ga li ma su tik ti 
se no vi niais dva ri
nin kų dra bu žiais 
vil kin čių žmo nių.

Maršruto ilgis – 93 km

Daugiau informacijos apie Pakruojo dvarą ir Mūšos taką –  
Šiaulių turizmo informacijos centre http://tic.siauliai.lt/
Apie Joniškio sinagogas ir Gasčiūnų bendruomenę –  
Joniškio turizmo ir verslo informacijos centre  
www.facebook.com/JoniskioTVIC
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K
os mi nį lai vą pri
me nan tis Lietu
vosetnokosmo
logijosmuziejus 
(Ku lio nių kaimas) 
– pir ma sis ir kol 
kas vie nin te lis mu

zie jus pa sau ly je, ku ria me at sklei
džia mi žmo gaus, tau tos ir žmo
ni jos ry šiai su kos mi niu pa sau
liu. Kas met čia at vyks ta apie pen
kias de šimt tūks tan čių lan ky to
jų. Vi sai ne keis ta, juk su si pa žin
ti su mus su pan čia vi sa ta, iš ar
ti pa ma ty ti mė nu lį, žvaigž des, 
ūkus – tai lyg išs va jo ta ke lio nė į 
kos mo są. Na, tik čia at vyk ti daug 
ar čiau ir pi giau. Kad ke lia la pis 
at si dur tų jū sų ran ko se, te rei kia 
pas kam bin ti į mu zie jų ir su si tar
ti dėl eks kur si jos da tos.

Mu zie ju je ga li ma ne tik ap žiū
rė ti, bet ir pa lai ky ti ma žą ga ba
lą me teo ri to, ku ris nuk ri to Ry tų 
Ru si jo je. Ten to kių ga ba lų bu vo 
su rink tos net 23 to nos.

Spė ja ma, kad Tau ra gės mė sos 
kom bi na te bu vo ga mi na mas mais
tas kos mo nau tams. Ne se niai iš 
Uk rai nos į mu zie jų at vež ta kos
mo nau tų mais to pa vyz džių.

Klai din ga ma ny ti, kad ste bė
ti dan gaus kū nus ge riau sia va
sa rą. Pa si ro do, žvaigž dės krin
ta net ir žie mą. At vy kus, kai šal
ta, ne rei kia sto vė ti eilė se, tems
ta anks čiau, to dėl ne bū ti na lauk
ti nak ties. 

Šal tuo ju se zo nu čia ga li ma paž
velg ti į Di dį jį Orio no ūką, vie tą, 

ku rio je dar tik formuojasi žvaigž
dės. Taip pat pa si dai ry ti po ga
lak ti kas ir Mė nu lį.

Ke liau jant Mo lė tuo se va ka re 
ar nak tį vi sai ne sun ku ras ti nak
vy nę. Tu riz mo in for ma ci jos cent
ras pa tei kia in for ma ci jos apie 
vieš bu čius, kai mo tu riz mo so dy
bas ir vie ti nius kem pin gus. O 
nak vo ti čia ver ta. Kur gi dar pa
bu dus ry te pa si tik tų to kie vaiz
dai. Štai Bal tie ji La ka jai, vie nas 
di džiau sių šio re gio no eže rų, ku
rio il gis – be veik de vy ni ki lo met
rai. Jis pra min tas Bal tai siais La
ka jais, nes van duo ja me itin 
skaid rus. Per te nio są siau ris jun
gia eže rą su Juo dai siais La ka
jais. Šie eže rai su įlan ko mis, pu
sia sa liais, sa lo mis ir juos su pan
čiais miš kais – vie nas gra žiau
sių Lie tu vos kam pe lių.
■ Iš Kulionių kaimo derėtų 

vykti į Mindūnus ir ežerų kraš
tu pasigrožėti iš aukštai. Kelionė 
automobiliu truks apie pusvalan
dį. Mindūnųapžvalgosbokš
to aukš tis – 36 met rai, o jo archi
tek tū ra pri me na liau ną me džio 
stie bą, be si ver žian tį į vir šų. Jei 
no rė si te į jį už kop ti, tu rė si te įveik
ti net 214 laip te lių. Nuo vir šaus 
at si ve ria įs pū din ga pa no ra ma. 
Ga li ma iš vys ti Bal tų jų ir Juo dų
jų La ka jų eže rus, Sie sar čio hid
rog ra fi nį draus ti nį ir gar sią ją 
La ba no ro gi rią. Šį bokštą rasite 
greta Mindūnų kempingo, jis nuo 
kaimo nutolęs du kilometrus.

■ Pačiame Mindūnų kaime ga
lite aplankyti Ežerųžvejybos
muziejų. Eks po zi ci ja iš dės ty ta 
ats ta ty to je XIX am žiaus žve jo 
pir kio je ir svir ne. Bū tent to pa
ties lai ko tar pio žve jy bos įran kiai 
yra pag rin di niai mu zie jaus eks
po na tai. Be to, ša lia yra ba sei nė
lis, ku ria me ga li ma pa gau ti žu
vies, o vė liau ją iš rū ky ti. Ap lin
ką puo šia trys ži no mo dro žė jo, 
liau dies skulp to riaus Sta sio Ka
ra naus ko sto gas tul piai – vė žia
vi mui, žve jy bai ir Min dū nų kraš
to gam tai.

Ne ga li ma pa lik ti Mo lė tų ne pa
ži nus žve jy bos ypa tu mų ir pa čių 
eže rų žu vų sko nio. Čia ap si lan
kiu siam ope ros so lis tui Me rū nui 
Vi tuls kiui, ku ris yra aist rin gas 
žve jys, tie siog na gus nie žė jo, kaip 
no rė jo si su gau ti lai mi kį.

Eže rin ga me kraš te priar tė ja kos mo sas
Mo lė tų kraš tas – vie
nas eže rin giau sių Lie tu
vos kraš tų. Sa ko te, da
bar per trum pos die nos 
iš vy koms? Ne prob le ma, 
ke liau ki te nak tį. Tai tin
ka mas me tas ste bė ti  
mė nu lio kra te rius, su
ži no ti, ką val go kos mo
nau tai, ir nu si fo tog ra fuo  
ti su tik rų tik riau siu atei
viu. O ir žve jy bos ma lo
nu mą čia tik rai pa tir si te.

Ni jo lė Mar cin ke vi čie nė 
Ku li na ri nio pa vel do eks per tė

„Mo lė tų kraš te – dau gy bė eže rų eže rė lių. Tai ir nu lė mė, kad vie tos 
gy ven to jai val gė daug žu vies. Žu vis gau dė ne tik eže ruo se ar upė se 
– daž na me dva re bu vo tven ki nys. Pa vyz džiui, XVII a. tven ki niuo se 
bu vo augi na ma net 17 rū šių žu vų.
Vals tie čiai sa vo tven ki nu kuo se augin da vo kar pius. Kar piai bu vo 
la bai pap li tę, o per pas nin ką kar pių pa tie ka lai bu vo ne pa kei čia mas 
val gis.  Čia la bai po pu lia rios ir se lia vos. Sa ky čiau, ši žu vis – kaž kas 
tarp la ši šos ir sil kės. Dau giau jų pa gau na ma gi liuo se eže ruo se. 
Se lia va – spe ci fi nis pa tie ka las, bū din gas Mo lė tų kraš tui.“

Eže rų kraš to de li ka te sas – se lia vos

Rū ky tų žu vų sa lo tos
„Tai ma no vie nos mėgs ta miau sų rū ky tų žu vų sa lo tų, ku rioms 
nau do ja mi tik rai pui kūs lie tu viš ki ing re dien tai: bul vės, bu ro kė liai, 
obuo liai, – pa sa ko jo sa lo tas pa ga mi nu si Bea ta Nic hol son. – Vi si, kas 
val gė, gy rė ir čep sė jo iš ge ru mo ir ska nu mo. Sa lo toms tin ka be veik 
bet ku rios rū ky tos žu vys: la ši šos, karš tai rū ky tos skumb rės, rū ky ti 
eše riai ar net sil kės. O aš tu rė jau išs kir ti nę ga li my bę jo se pa nau do ti 
de li ka te są – eže rų žu vį se lia vą.“

Rei kės:
■  ke le to rū ky tų žu vų (se lia vos, la ši šos, skumb rės) 
■  250–300 g bul vių 
■  4 bu ro kė lių 
■  200 ml na tū ra laus jo gur to 
■  2–3 obuo lių 
■  2–3 sa lie rų lap ko čių 
■  sau je lės kra pų 
■  4 šaukš te lių krie nų 
■  3 šaukš tų obuo lių ac to 
■  1 šaukš to alie jaus 
■  žiups nio drus kos 
■  švie žiai mal tų pi pi rų

Ne di de les bul ves ge rai nup lau ki te ir iš vir ki te ne lup tas, bet ne per vir
ki te. Iš vi ru sias bul ves at vė sin ki te ir sup jaus ty ki te į ke tu rias da lis 
(ar ba še šias – kaip la biau pa tin ka). Sa lie ro lap ko čius taip pat plo nai 
sup jaus ty ki te. 
Obuo lius nu lup ki te ir sup jaus ty ki te ma žais ku be liais. Sau je lę kra pų 
sus mul kin ki te. Už pil ki te ac to ir alie jaus, ber ki te drus kos ir pi pi rų, 
vis ką su mai šy ki te. Bu ro kė lius sup jaus ty ki te stam bes nė mis skil te lė
mis ir ati dė ki te. Nu lup ki te rū ky tų žu vų odą ir sup lė šy ki te žu vis 
ran ko mis. Su mai šy ki te na tū ra lų jo gur tą su drus ka ir krie nais. 
Su dė ki te bul ves į lėkš tę, ta da už dė ki te bu ro kė lius, žu vų ga ba lė lius ir 
už pilki te ke lis šaukš te lius jo gur to pa da žo. Ska naus!

Mo lė tų kraš te ap si lan
kiu siam ope ros so lis tui 
M.Vi tuls kiui, ku ris  
yra aist rin gas žve jys, 
tie siog na gus nie žė jo, 
kaip no rė jo si pa gau ti 
lai mi kį.

Nuo Min dū nų apž val gos bokš to 
atsiveria įspūdinga panorama.

Lie tu vos et no kos mo lo gi jos mu zie jus

Maršruto ilgis – 20 km

B.Nicholson 
ir M.Vitulskis 
bandė pa ži nti 
žve jy bos ypa
tu mus. 

Lie tu vos et no kos
mo lo gi jos mu zie jus

Daugiau informacijos keliaujantiems po kraštą –
Molėtų turizmo ir verslo informacijos centras www.infomoletai.lt

Mindūnų 
bokštas
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Leidinys finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.
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