
Užgavėnių blynai gali būti ir sveikesni 

 

 

„Žiema, žiema, bėk iš kiemo!”. Šiemet žiema užsispyrusi, stovi pusnyse iki kelių 

paskendusi, rėk nerėkavęs ir - anėi krust. O kartais jos tame kieme Užgavėnių dieną jau nė su 

žiburiu nerasi. Užgavėnės žavi liaudiško humoro grožiu ir kūrybingumu. Pagrindiniai šventės 

simboliai – persirengėliai, kaukės, blynai, Lašininio ir Kanapinio kova. Tikima, kad jei per 

Užgavėnes gerai ir sočiai valgysi, būsi sotus ir stiprus visus metus. Tradiciniai užgavėnių valgiai: 

Šiupinys. Tai pats senoviškiausias Užgavėnių patiekalas. Mažosios Lietuvos lietuviai 

šiupinį – žirnius, virtus su kiaulės galva ir kojomis, – valgė dar praėjusio šimtmečio paskutiniajame 

ketvirtyje. Jis buvo verdamas iš žirnių, pupelių, kruopų, bulvių, įdedant kiaulės galvą, kojas, 

uodegą. Pirmoje mūsų amžiaus pusėje šiupinys buvo pats svarbiausias patiekalas. Kiunkė – mėsos 

ir bulvių troškinys, kartais patiekiamas kaip šiupinio pakaitalas. 

Blynai, kaip ir dabar, taip ir tuomet buvo kepami. Dažniau kepdavo miltinius blynus, 

kartais į jų tešlą įplakdavo ir kiaušinių. Kiek rečiau valgydavo tarkuotų bulvių blynus. Vėliau 

blynai pamažu pakeitė šiupinį. Jais būtinai vaišindavo svečius. Kepdavo ir rūgščius blynus iš 

mielinės tešlos, raugintos apie parą, jie ypač populiarūs Žemaitijoje.  

Spurgos – raugintos arba neraugintos gerųjų miltų tešlos bandelės, virtos taukuose. 



Šaltiena – tradicinis Užgavėnių valgis. Ją virdavo iš kiaulės ausų, kojų, galvos, šiam reikalui 

paliktų nuo kalėdinių skerstuvių. 

Taigi, į šitą tradiciją nežiūrėkime pro pirštus ir net šiais laikais tegul mūsų keptuvėse vartosi vienas 

kitas, o gal net ir keliolika rūšių blynų…  

Apie kokius produktus galvojame, kai girdime žodį blynai? Kiaušinius, miltus, pieną – 

visus tuos produktus, kurių vengia, netoleruoja ar yra alergiški tikrai daugelis žmonių.  Užgavėnių 

blynai gali būti ir sveikesni, kurie tinka visiems: visavalgiams, veganams ir alergiškiems 

žmonėms: 

Lietiniai blyneliai be kiaušinių 

• 150 g avižinių miltų 

• 50 g kukurūzų miltų 

• 350 – 400 g vandens 

• ½ a.š. druskos 

• 1v.š. lydyto sviesto 

Kepti: keptuvę patepti skystu kokosų aliejumi 

Įdarui: Įdarus gali pasirinkti kiekvienas šeimos narys pagal skonį, norą, ir sezoną – varškę, vaisius 

ar uogas, natūralų jogurtą, kepintas daržoves ir t.t 

Pastaba: Į tokius lietinius blynus galima įvynioto gabaliuką sūrio, daržovių, įdėti vaikams kaip 

šaltą užkandį į priešpiečių dėžutę ar pasiimti tėvams į darbą. 

 

Purūs blynai  

• 200 g avižinių dribsnių 

• 200 g miltų mišinio be glitimo 

• 50 g migdolų miltų 

• 1v.š. kepimo miltelių be glitimo 

• ½  a.š. druskos 

• 1 a.š. cinamono 

• 2 gerai prinokusių bananų 

• 2 v.š. kokosų aliejaus 

• 2 v.š. klevų sirupo 

• 500 ml augalinio pieno 

• Kokosų aliejaus kepti 



Gaminame: 

1. Avižinius dribsnius beriame į smulkintuvą ir sutriname iki miltų. 

2. Dubenyje sumaišome avižinių dribsnių miltus, miltus be glitimo, migdolų miltus, kepimo 

miltelius, druską ir cinamoną.  

3. Kitame dubenyje sutriname bananus, pilame kokosų aliejų, klevų sirupą, augalinį pieną ir 

gerai išmaišome. 

4. Skystą masę pilame į miltų mišinį ir išmaišome. 

5. Keptuvėje įkaitiname kokosų aliejų, nustatome vidutinę kaitrą. 

6. Į keptuvę pilame blynų tešlą ir kepame blynus po 2 minutes iš abiejų pusių.  

7. Patiekiame su mėgstamais priedais – šaldytomis šilauogėmis, migdolų riešutų 

plokštelėmis, sirupu ar taip, kaip jums patinka.  

 

Cukinijų blynai su lašiša 

• 2 jaunos žalios cukinijos 

• 3 kiaušiniai 

• 200 g pusriebės varškės 

• 3 šaukštai migdolų miltų 

• 1 šaukštas smulkintų krapų 

• 100 g sūdytos lašišos 

• Druskos, maltų pipirų 

Gaminame: 

1. Cukiniją su visa žievele sutarkuojame burokine trintuve. Įmušame kiaušinius, 

sudedame varškę ir gerai išmaišome. Tada dedame miltus, smulkintus krapus, 

pagardiname druska ir pipirais. Kol keptuvėje kaista kokosų aliejus tešlą maišome 

iki vientisos masės ir šaukštu keptuvėje formuojame blynus. 

2. Plonomis juostelėmis supjaustome sūdytą lašišą. 

3. Prieš apversdami, ant blyno uždedame kelis gabalėlius lašišos, užkrečiame dar šiek 

tiek tešlos, kad žuvį uždengtų. Kepame kol blynas gardžiai apskrunda, maždaug po 

2 – 3 min. kiekvieną pusę. 

Ir ne tik per Užgavėnes blynai būna labai svarbus mūsų lietuviško valgiaraščio elementas. 

Dažnai pusryčiai, savaitgalio pietūs ar kasdienė vakarienė be blynų – nė iš vietos. Nes blynų puota 

– labai ekonomiškas dalykas. Su nedideliais ištekliais visą būrį galima kuo skaniausiai privaišinti. 

Straipsnyje pateikiu keletą receptų – su įdaru, sūrių ir saldžių blynų, kuriais galėsite mėgautis ne 

tik per Užgavėnes, bet ir įprastą dieną.  



 

Skanių Užgavėnių blynų! 

 

 Informaciją parengė: 
Visuomenės sveikatos specialistė, 

 vykdanti visuomenės sveikatos stiprinimą 

                                                                                                                                                  Diana Gedminienė 

 

 


