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Kalėdos dvare
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Žiema Džiuginėnų dvare, kuriame vaikystę leisdavo
Magdalena Komorowska iš Nałęcz-Gorskių, XX a. 4 deš.

Juzefo Perkovskio nuotr. nuotr. © Žemaičių muziejus „Alka“

Penktasis straipsnis iš ciklo apie
valgomojo kultūrą Lietuvos dvaruose

Istorija

Visa šeima, susirinkusi iš įvairių Lietuvos ir pasaulio kampelių, šienas po staltiese, kalėdaitis, arba plotkelė, barščiai, įvairiausi žuvies, kopūstų ir grybų patiekalai, kūčia, kūčiukai,
aguoninis pyragas, kompotas ar kisielius – tai, kas buvo XX a. pr. ant dvarų Kūčių vakarienės stalo, nedaug tepakitę pasiekė ir XXI a. Kaip ir tada, taip ir šiandien – Kalėdos yra
svarbiausia metų šeimos šventė, kai visi susėda prie vieno stalo.
Dvare gyveno ne tik ponų šeima, bet ir guvernantės,
auklės, ūkvedys, ekonomė, šefas, sodininkas, liokajai,
virėjos, skalbėjos, melžėjos, kalviai, sargai, šunininkai,
ūkio darbininkai... Galiausiai susidarydavo visai nemenkas
būrys dvaro gyventojų. Mažesniuose dvaruose galėjo būti
dvi dešimtys, o didžiuosiuose siekti ir visą šimtą. Visi jie
buvo viena didelė šeima. Šis gausus būrys drauge sėsdavo ir
prie Kūčių stalo. Kartais visi prie vieno, kartais prie dviejų
ar trijų – pagal statusą.
Šiame straipsnyje nusikelsime į negrįžtamai dingusį
Lietuvos dvarų pasaulį – XIX a. pabaigą bei XX a. pirmą
pusę ir pažvelgsime į Kalėdų šventes iš amžininkų dienoraščių puslapių, prisiminimų.
Skaitydami bajorės Magdalenos Komorowskos iš
Nałęcz-Gorskių, gyvenusios Šaukėnų dvare, ir Valerijono
Meištavičiaus iš Pajuosčio dvaro vaikystės prisiminimus,
galime susidaryti spalvingą ir giedrą Kalėdų vaizdą. Pasklaidę didikių Elenos Klotildos Tiškevičiūtės-Ostrovskos
ir Emilijos Vrublevskos dienoraščius, turime galimybę
susipažinti su diduomenės kalėdinėmis tradicijomis. Šių
eilučių autoriui pasisekė dar 2016-ųjų vasarą susitikti su
baronaite Olga Vakselyte pačiame Veliuonos dvare ir pasikalbėti apie vaikystę Lietuvoje iki karo, Kalėdų šventes,
patiekalus bei tradicijas.
Kalėdų šventės – tai kulinarinių metų apogėjus, tad
neišvengiamai paliesime ir senuosius dvarų receptus.
Vartydami Ilguvos dvaro bajoraitės dainininkės Beatričės
Grincevičiūtės pusseserės Nelos Rubinstein receptų knygą,
kurioje sugulė kelių kartų Grincevičių šeimos receptai,
galime apčiuopti stiprios, nenutrūkstamos kulinarinės
tradicijos galią. Iš Grincevičių šeimos lobyno prikelsime
ir kelis kalėdinių patiekalų receptus.

KŪČIŲ VAKARIENĖ SU KUNIGAIS
Bajorė Magdalena Komorowska iš Nałęcz-Gorskių
(1900–1989) vaikystę ir jaunystę praleido Šaukėnų (Kelmės
raj.) ir Džiuginėnų dvaruose (Telšių raj.). Po karo pasitraukusi į Lenkiją parašė atsiminimus, kuriuose užfiksuoti
spalvingi lietuviškų Kalėdų vaizdai.
Bajorė Kalėdų šventes aprašo kaip metų kulminaciją,
kurios buvo laukta ir kuriai buvo ruoštasi ištisas savaites,
„jeigu ne mėnesius“. Nors gruodžio 24 d. laikomasi sauso
pasninko – be pieno, mėsos ir pietų, vaikams ir senoliams
buvo leidžiama per pietus lengvai užkąsti. Šaukėnuose
vaikai pietus valgydavo pas babūnę, kur gaudavo aliejuje
apkepintų silkių ir pasninko bandelių su aguonomis bei
koldūnų su svogūnais.
Per kalėdines šventes į Šaukėnus atvykdavo gimi-

Marius Daraškevičius,

architektas, menotyros doktorantas (LKTI)

Šiame straipsnyje nusikeliame į
negrįžtamai dingusį Lietuvos dvarų pasaulį –
XIX a. pabaigą ir XX a. pirmą pusę.
Žvalgomės po Kalėdų šventes iš amžininkų
dienoraščių puslapių, prisiminimų.
naičiai iš tolimesnių dvarų. Čia žiemos atostogas leisdavo
medžiokles itin mėgę Perkovskiai: jie nesikuklindavo
medžioti net ir Kūčių dieną.
Vakarienei visi, tiek dvaro rūmuose ponų šeima, svečiai ir tarnai, tiek darbininkai palivarke puldavo dabintis
gražiausiais drabužiais.
Prisimindama 1909 m. Kūčių vakarą autorė pasakoja,
kaip namus aplankė kalėdojantis klebonas su palyda. Tėvas
priemenėje jį pasveikino, pats padėjo užsivilkti kamžą
(kunigo liturginis drabužis). Tuomet visi įėjo į valgomąjį –
klebonas, zakristijonas, vikaras, bažnyčios patarnautojas.
Įėjo ir pradėjo giedoti kalėdines giesmes, klebonas šventino susirinkusiuosius, priklaupiantiems davė pabučiuoti
pateną (lėkštelė ostijai padėti).
Panelei Magdalenai vaikystėje įstrigo nepamirštamas
balta staltiese užkloto ovalinio stalo vaizdas, padengtas
dvidešimčiai žmonių, spindintis krištolu ir sidabru. Abiejuose galuose uždegti aukšti septynšakiai kandeliabrai, o
per vidurį – sidabrinis padėklas su meduoliais ir džiovintais
vaisiais. Kambario kampuose stovi nekultų javų pėdai, po
staltiese – kvapus šienas. Vakarienė prasideda Tėvui įteikus
lėkštę su kalėdaičiu savo motinai, vyriausiai namų atstovei,
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Rokiškio dvarininkai žiemą lauke. XX a. 4 deš.

Prakartėlė iš Telšių apylinkės, Juzefo Perkovskio
nuotr. XX a. 4 deš., Žemaičių muziejus „Alka“

Stanislovo Kazimiero Kosakovskio nuotr., 1895 m.
© Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

Džiuginėnų dvaro rūmai žiemą.
Žiema Šaukėnų ir Džiuginėnų dvaruose, kuriuose vaikystę
praleido Magdalena Komorowska iš Nałęcz-Gorskių

© Rokiškio krašto muziejus

© Žemaičių vyskupystės muziejus ir Žemaičių muziejus „Alka“
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Prakartėlė per Kalėdų šventes buvo statoma dvaro rūmų
salone, o rengiant eglutę kumetyno vaikams nunešama
ir į oficiną, kur vykdavo vakaronė

o ši pasidalydavo juo su susirinkusiaisiais. Kalėdaitis eidavo
iš rankų į rankas tariant linkėjimus ir apsikabinant.
Vakarienės meniu Šaukėnų dvare tradicinis – barščiai
su ausytėmis, aliejuje keptos silkės bei žuvis su padažu,
kūčiukai, kūčia, kompotas, migdolų gėrimo drebučiai.
Prie maisto patiekiamas vynas ir migdolų gėrimas. Tačiau
kai kuriuose dvaruose per Kūčių vakarienę alkoholis visai
nebuvo vartojamas, tik vanduo.
Po vakarienės ponų šeima eidavo į saloną džiaugtis
dovanomis ir eglute, giedoti giesmių, o prie stalo patarnavusios tarnaitės vakarieniauti prie antrojo stalo (aukštesnio
rango tarnų stalas). Dvaruose būdavo ir trečiasis stalas, prie
kurio valgė darbininkai kartu su kitais tarnais. Pagiedojus
giesmes ir pasidžiaugus tamsoje švytinčia eglute, į svetainę buvo grąžinamos lempos. Tuomet patiekiama arbata,
džiovinti vaisiai, aguonų pyragas.

LIETUVA, „KURIOS NĖRA
IR NIEKADA NEBEBUS“
Gerokai gausesnę Kūčių vakarienės užstalę aprašo
bajoras, kunigas ir istorikas Valerijonas Meištavičius

108

4/2017

Vaitkuškio dvaro rūmai žiemą.
V. Meištavičiaus motina buvo Aleksandra
Kosakovska iš Vaitkuškio dvaro (Ukmergės r.)

(1893–1982) iš Pajuosčio dvaro (Panevėžio raj.). Atsiminimuose autorius nostalgiškai aprašo Lietuvą, „kurios nėra
ir niekada nebebus“.
Pajuosčio dvaro 1914 m. Kūčių vakarienė vyksta
dar 1830 m. statytuose rūmuose. Bajoras V. Meištavičius
prisimena, kaip vakare, sužibus pirmai žvaigždei, į rūmus
pradėdavo rinktis tie, kurie dvare neturi savo ūkio, atskiros
kūčios sau ir savo artimiesiems: nusenę darbininkai, ponai
iš administracijos, kepykloje ir skalbykloje dirbančios
merginos, kalviai, sargai. Autoriaus tėvai, dvare vadinami
Ponu ir Ponia, visus pasitikdavo ir pasveikindavo priemenėje, čia lauždavo plotkelę, apsikabindavo ir pakviesdavo
į vidų – į valgomąjį.
Į kairę nuo įėjimo buvo erdvus valgomasis su portretais auksuotuose rėmuose ant sienų. Juose, kaip pamena
kunigas, buvo vaizduojamos vien ponios, nes kontušais
pasipuošę ponai krito sukilime. Valgomajame stovėjo
„gdanskiniai“ (gaminti Gdanske) baldai – spinta, krėslai.
Lietuvoje Gdansko baldai buvo turtingų namų simbolis.
Valgomąjį apšvietė kabamosios lempos. Čia pasagos forma
sustatyti stalai, po staltiesėmis paklota šieno. Ponas ir Ponia sėdo prie stalo kartu su septyniomis dešimtimis svečių.

Kłosy, Nr. 964, Warszawa, 8 (20), Grudnia 1883, t. 37., p. 397

Lietuvoje paplitęs kalėdojimo paprotys: klebonai Kūčių vakarą lankydavo namus, palaimindavo namiškius ir susėsdavo
kartu vakarienės. Tokią tradiciją buvus Šaukėnų dvare aprašo
Magdalena Komorowska iš Nałęcz-Gorskių savo atsiminimuose.
„Salve Jesu parvule“, litografija pagal bajoro Romano Švoinickio
iš Rodų dvaro (Kėdainių raj.) piešinį, 1883 m.

Ant stalo garavo tradiciniai Kūčių vakarienės patiekalai – barščių dubenys, žuvis ir galiausiai kūčia – kviečiai
su žirniais, virti medumi saldintame vandenyje su migdolais ir aguonomis. Vakarienei įsibėgėjus, Ponas ir Ponia
nepastebimai pasitraukė į gretimą kambarį, palikdami
svečius toliau vakaroti. Gretimame kambaryje prie židinio
laukė Kūčių vakarienė Pono šeimai – tėvams, vaikams,
močiutei, prancūzei bei anglei guvernantėms. Taip pat
plotkelė ir tie patys patiekalai kaip ir valgomajame, šiaudai
po staltiese ir burtai. Po vakarienės stalas išneštas. Šeima
susėdo krėsluose ratu prie židinio ir mėgavosi pyragaičiais
bei likeriais. Buvo laukiama, kol bus atvertos durys į didįjį
saloną.
Salone ant ilgo stalo buvo sudėtos dovanos, aplink
eglutę buvo giedamos lenkiškos kalėdinės giesmės. Valgomajame likusieji svečiai taip pat dainavo lietuviškas
ir lenkiškas dainas. Vakarienei pasibaigus, visi traukė į
dvaro koplyčią, kurioje buvo laikomos Piemenėlių mišios.
Panašus vaikystės prisiminimų vaizdinys iškyla ir
baronaitei Olgai Vakselytei iš Veliuonos dvaro. Susigrąžintame dvare ponia Olga praleidžia vasaras. 2016 m. vasarą
šių eilučių autoriui susitikus su baronaite buvo kalbėta

Lietuvoje buvo paplitęs kalėdojimo
paprotys: klebonai Kūčių vakarą lankydavo
namus, palaimindavo namiškius ir
susėsdavo kartu vakarienės.
apie Kūčias. Ponia prisimena, kad Kūčios buvo ypatinga
šventė. Jos metu į didelius medinius rūmus susiburdavo
neturintieji savo kūčios, kaip ir Meištavičių namuose.
Tądien buvo atveriamos visos dvivėrės kambarių durys,
prie anfiladoje ilga eile sustatytų stalų susėsdavo galybė
susirinkusiųjų. Ponia Olga prisimena dvylika patiekalų,
šieną po staltiese, burtus.

TURTINGAS DIDIKŲ KŪČIŲ
VAKARIENĖS STALAS
Lietuvoje bajorų sluoksnis buvo gausus ir nevienaly-
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Ilguvos dvaro pietų
servizas, kuriame galima rasti viską, ko reikia
Kūčių vakarienei

© Lietuvos dailės muziejus
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B. Grincevičiūtės memorialinis
butas – muziejus „Beatričės namai“
NČDM nuosavybė

B. Grincevičiūtės memorialinis
butas – muziejus „Beatričės namai“
J. Kapočiaus nuotr. fragmentas

Natiurmortas su žuvimi ir
krevetėmis iš Ilguvos dvaro

Grafai Tiškevičiai Kretingos
dvare Kalėdų eglutę puošdavo
oranžerijoje

© Kretingos muziejus

Po vakarienės salone buvo giedamos
giesmės, skambinama pianinu, kuriami
kalėdiniai vaidinimai. Kalėdinis vaidinimas
Lenkijoje, ofortas, dail. Jeanas-Pierre’as
Norblinas, Blasius Hefelis.
XIX a. vid.

tis. Be gausingo ir mažai kuo nuo valstiečių besiskiriančio
smulkių bajorų sluoksnio, sudariusio daugiau nei pusę visos bajorijos, taip pat buvo vidutinių ir stambių dvarininkų
sluoksnis. Šie bajorai valdė stambius ūkius, kurie jiems
leido gyventi sotų, bet ne prabangų gyvenimą. Piramidės
viršūnę vainikavo didikai – itin turtingi didelių valdų
savininkai, kurie dažnai buvo ir įvairių titulų savininkai –
baronai, grafai, kunigaikščiai. Jų turtas leido statydintis
ištaigingus rūmus, keliauti į tolimus kraštus, tačiau, nepaisant to, jų Kūčių vakarienės stalas buvo tradicinis, tik
gausesnis ir įvairesnis.
Elenos Klotildos Tiškevičiūtės-Ostrovskos (1876–
1953) dienoraštį tyrinėjusi Joanna Sokolowska-Gwizdka
pasakoja, kad grafų Tiškevičių Kretingos dvaro rūmuose
prie Kūčių stalo taip pat buvo kviečiami savo kūčios neturintys dvaro tarnautojai: liokajai, dvaro administracijos
tarnautojų šeimos, kunigai, vienuoliai.
Kaip įprasta, vakaras prasidėdavo malda ir kalėdaičio
dalijimusi. Didikų stalas išsiskyrė gausa ir įvairove, nebūdinga anksčiau aprašytiems vidutinių ir stambių bajorų stalams:
patiekiamos trys sriubos (tradiciškai barščiai su ausytėmis,
retesnė – šalta migdolų bei prancūziška vyno sriuba). Tuomet
ėjo žuvies valgiai: įdaryta lydeka, karpis su razinomis, tešloje kepta žuvis. Galiausiai buvo įnešami saldieji patiekalai:
kisielius, kukuliai su aguonomis, džiovintų vaisių kompotas.
Kaip ir visuose Lietuvos bajorų dvaruose, taip ir Kretingos, po Kūčių vakarienės visi namiškiai ir tarnautojai
giedodavo giesmes.
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EGLUTĖ IR KALĖDINĖS DOVANOS DVARE
Kai valgomajame vyko Kūčių vakarienė, salone, už aklinai uždarytų, durų laukė žvakelėmis iliuminuota, žaislais,
girliandomis ir aukso lietumi papuošta eglutė bei dovanos.
Kalėdinės eglutės tradicijos aprašymų literatūroje itin
reta. Anksčiausios žinios apie eglutę siekia 1830 m., apie ją
kalbama Poznanėje, o netrukus ir Varšuvoje. Iš čia eglutė
jau greit pasiekė ir Lietuvą. Istorikė Reda Griškaitė, tyrinėjusi Emilijos Beniovskytės-Vrublevskienės (1830–1886)
dienoraščius, aptinka vieną kitą užuominą apie kalėdinės
eglutės puošimo ir kalėdinių vaikų švenčių tradiciją Lietuvoje. Pasak R. Griškaitės, pirmą kartą diaristė eglutę mini
paskutinę 1859 m. dieną:
„<...> saldumynais padabintą medelį Tadui Stanislovui
Vrublevskiui dovanojo močiutė Krinskytė-Beniovskienė ir jos
sesuo Krinskytė-Andžeikavičienė.“
Dvarų kasdienybę, papročius ir šventes tyrinėjanti
Maja Łozińska teigia, kad vaikams dažniausiai buvo dovanojamos lėlės ir lėlių nameliai su vidaus įranga, mediniai
arkliukai, meškiukai, medinės kaladėlės, traukinukai, o
prieš Pirmąjį pasaulinį karą jau buvo teikiamos ir žaislinės mašinėlės. Labai populiarios buvo ir knygos. Jos buvo
dovanojamos ir suaugusiesiems. Šeimininkai visuomet
prisimindavo ir tarnus bei darbininkų vaikus.
Bajorų Meištovičių Pajuosčio dvare eglutė, kaip įprasta
to meto dvaruose, buvo papuošta salone, į kurį buvo einama
jau po vakarienės ieškoti dovanų, giedoti kalėdinių giesmių:

Nuotrauka iš O. Vakselytės archyvo

D. Puodžiukienės nuotr.

O. Vakselytė su M. Daraškevičiumi Veliuonos dvare, 2016 m.

Baronai Vakseliai. Ant kelių sėdi panelė Olga, Veliuonos dvaras, XX a. 4 deš.

vaikams eglutė buvo ruošiama oficinoje. Ji buvo puošiama
„Galiausiai durys plačiai atsidaro – pro jas liejasi šviesa –
spalvotomis girliandomis ir tarnų padarytais dirbiniais iš
vidurį kambario „eglutė“ iki pat lubų, žiburiuoja šimtais žvakelių,
šiaudų ir popieriaus. Kampe pastatydavo iš dvaro rūmų
spindi aukso girliandomis ir žaislais. Bet kas į ją žiūrės! Ant ilgo
salono atneštą prakartėlę. Susirinkdavo iki šimto kumetyno
stalo sukrautos dovanos!“
vaikų. Suaugusieji giedodavo lietuvišką giesmę „Sveikas,
Pajuosčio dvare, pasak V. Meištavičiaus, mama KalėJėzau“. Vaikams šeimininkė ir kambarinės rengdavo žaidoms gaudavo žiedą, močiutė – nėrinių, mergaitės – lėlių, o
dimus, ratelius, rodydavo, kaip „Jurgelis meistrelis mokė
berniukai labiausiai svajodavo apie sportinį šautuvą, tikrą,
savo vaikus, o jūs, vaikai, taip darykit, kaip Jurgelis daro...“.
šaudantį tikromis kulkomis!
Kiekvienas bamblys gaudavo saldžią bandelę, 5 meduolius
Priešingai nei Pajuosčio dvare, Šaukėnuose vaikams
(arklių, paukščių ir kitų gyvūnų formos), 5 obuolius, 6–10
įspūdį darė ne dovanos, o eglutė salono
saldainių, truputį džiovintų kriaušių. Namų ponia, kilni
centre, kurią jie išvysdavo po vakarienės.
Žemaičių bajorė, pati buvo tų eglučių
Nors vaikai žinojo, kad jų laukia eglutė,
iniciatorė, pati dalydavo meduolius,
visi laukdavo to nepaprasto žvakutėmis
kalbėdavosi su motinomis.
apšviestos žaliaskarės efekto, kuris apaGrafai Tiškevičiai Kretingos
kindavo plačiai pravėrus dvivėres salono
dvare dovanas dalijo tik antrąją
duris. Tradiciškai šiuose namuose taip
švenčių dieną. Elenos Klotildos
pat buvo giedamos kalėdinės giesmės –
Tiškevičiūtės-Ostrovskos die„Nakties ramybėj sugaudė varpai...“,
noraštį tyrinėjanti J. SokolowskaŽvakutės laikiklis tvirtinamas
„Gimsta mums tvartelį štai...“.
prie Kalėdų eglutės. XX a. 4 deš.,
Gwizdka pastebi, kad Kretingos
Šaukėnų dvarininkas Kūčių vakarą
Lietuvos liaudies buities muziejus
dvare dovanos buvo teikiamos
klebonui įteikdavo kvitą malkoms, kuris
kitaip – nededamos po Kalėdų eglute, kaip buvo įprasta
garantuodavo šilumą ištisus metus, taip pat cigarų ar ko
kituose dvaruose: „Čia tėvai, vaikai, mokytojai ir svečiai
nors panašaus. Vaikai gaudavo žaislų – lopšį lėlėms, balgaudavo po tris loterijos bilietus. Pirmajai kategorijai pridelių, pintą dėžutę sąsiuviniams, kuprinę. O patys vaikai,
klausė gana brangios dovanos: kelionės reikmenys, rašymo
auklėtojoms padedant, turėdavo paruošti dovanas Tėvams.
priemonės, kambario puošmenos, antrajai – pigesnės, o
Tarnams eglutė buvo uždegama antrą ar trečią Katrečiajai – smulkmenos. Po pusryčių visi rinkdavosi valgolėdų dieną. Jie irgi gaudavo dovanų. Tai būdavo audiniai
majame, kuriame ant didelio stalo gulėjo išdėlioti visi lotepalaidinėms, iš miesto atvežtos smulkmenos. Kumetyno
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KARPIS DREBUČIUOSE

Patiekalai pagal senuosius receptus sukurti „Skonio slėnis Gourmet Catering“. Martyno Ambrazo nuotr.

6 asmenims
Virėjos Barbarkos Zinkevicus iš Ilguvos dvaro receptas
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Istorija
Patiekalui reikės
Žuvies sultiniui
• 450 g karpio (ar kitos žuvies) karkaso, odos, kaulų, galvos,
• 5 svogūnų (stambiai supjaustytų),
• 5 morkų: 3 supjaustytų stambiai,
2 paliktų nepjaustytų (skirtos dekoruoti),
• 2 valg. šaukštų cukraus,
• 3–4 puodelių (¾–1 l) vandens,
• 6 karpio griežinėlių arba viso nedidelio karpio (1 350 g),
• 8 maltų baltųjų pipirų,
• druskos pagal skonį,
• 1 valg. šaukšto želatinos.

gaminimas
Į sriubos puodą įmeskite žuvies galvą, kaulus, odą, pelekus,
supjaustytus svogūnus su morkomis, taip pat ir nepjaustytas
morkas, suberkite cukrų. Visus ingredientus užpilkite 3–4
puodeliais vandens, kad apsemtų, ir virkite ant mažos ugnies
apie 30 min. Atsargiai išimkite iš sultinio nepjaustytas
morkas, jų mums reikės vėliau. Sultinį perkoškite per labai
tankų sietelį – štai ir pasigaminsite nuostabų žuvies sultinį!
Įdėkite karpių kepsnelius ar visą karpį į prikaistuvį ar
keptuvę. Užpilkite ant karpio žuvies sultinį ir uždengę
leiskite pavirti ant mažos ugnies. Virkite apie 10 min., jei
naudojate karpio kepsnelius, o jeigu visą žuvį – pridėkite dar
po 10 min. kiekvienam 2,5 cm žuvies storiausioje vietoje. Išjunkite ugnį ir nukėlę dangtį leiskite karpiui sultinyje atvėsti.
Su samteliu ištraukite karpį iš sultinio. Nulupkite odą,
pašalinkite didesnius kaulus ir grąžinkite juos į sultinį.
Vėl lėtoje ugnyje pavirkite sultinį apie 15 min. Kol sultinys
verda, rankomis išimkite likusius mažesnius kaulus iš
karpio. Vėl perkoškite sultinį, kaip tai darėte pirmą kartą.
Paragaukite. Jeigu reikia, pagardinkite druska ir pipirais.
Paimkite anksčiau virtas morkas ir gražiai supjaustykite
griežinėliais. Jeigu karpis bus patiekiamas išimtas iš formos
ar indo, morkas dėkite apačioje, ant dugno, o ant jų guldykite
karpį. Jeigu patieksite formoje, tuomet morkomis papuoškite
karpį iš viršaus.
Paprastai sultinys, išvirtas pagal šį receptą, lengvai sutvirtėja ir pavirsta drebučiais. Geriausia tuo įsitikinti įpylus
truputėlį sultinio į indą ir įdėjus į šaldytuvą kokioms 10 min.
Skystis turėtų sutirštėti iki drebučių masės tvirtumo, bet
nepasidaryti „guminis“. Jeigu jūs sultinį virėte kitomis
proporcijomis, naudojote daugiau vandens ar specialius
kubelius be želatinos, tuomet jums reikės sultinį sutirštinti.
Įberkite pakelį želatinos, ištirpdykite dviejuose puodeliuose
vėsaus sultinio (arba kaip aprašyta želatinos naudojimo
instrukcijoje), likusį sultinį pašildykite ir taip pat supilkite,
tada išmaišykite ir leiskite atvėsti.
Išdėliokite bekaulius kuo gražesnius karpio gabalėlius (atminkite – geriau be kaulų nei gražūs). Tuomet priklausomai
nuo to, kaip patieksite žuvį, papuoškite morkomis – arba apačioje po žuvimi, arba viršuje, jeigu patieksite formelėje. Vėsų,
nukoštą sultinį supilkite į indus ant žuvies su morkomis ir
palikite šaldytuve 4 val. arba kol sultinys sustings. Nedidelėje
lėkštėje ar formoje jis stings greičiau nei gilesnėje.

Kūčia – kviečiai su žirniais, virti
medumi saldintame vandenyje
su migdolais ir aguonomis.
rijos laimėjimai. Juos išsidalijus, prasidėdavo antroji šventės
dalis – kuo naudingiau apsikeisti gautomis dovanomis.“

KALĖDINIAI RECEPTAI IŠ ILGUVOS DVARO
Suvalkijoje, ant Nemuno kranto, stovi kelių šimtų metų
senumo Ilguvos medinis dvaro rūmas. Čia nuo XVIII a.
pabaigos šeimininkavo bajorų Grincevičių giminė. Iš
kartos į kartą perduodami šeimos receptai buvo užrašyti
Ilguvos dvaro ponios Grincevičiūtės-Mlynarskienės ir per
stebuklą išliko po karo. Galiausiai buvo išspausdinti jos
dukters Nelos Rubinstein Mlynarskytės receptų knygoje
„Nela’s Cookbook by Nela Rubinstein“ 1983 m. Niujorke.
Autorė išdidžiai pripažįsta, kad nemaža dalis knygoje
sudėtų receptų yra gauti iš Ilguvos, iš močiutės ir mamos
„slaptų šeimos“ receptų užrašų knygelės bei vaikystėje
išmokti iš Ilguvos dvaro lietuvaitės virėjos Barbarkos
Zinkevicus (vadino tiesiog Barbute).
Knygoje galima aptikti ir ne vieną Kūčių vakarienės receptą – barščius, įvairių žuvies valgių, meduolių.
Pateikiamas intriguojantis karpio drebučiuose receptas, kurį,
kaip teigia autorė, išmokusi iš lietuvės virėjos Barbarkos Ilguvos dvare. Ilguvoje būtent šiuo patiekalu buvo pradedama
Kūčių vakarienė. Knygoje galime rasti ir autorės močiutės
pierninkų receptą, kurį užrašė dar autorės mama į „slaptų
šeimos receptų“ knygelę. Pierninkai – tai plokšti medaus ir
prieskonių meduoliai, kurie iškepti būna labai kieti, tačiau,
pasak senojo recepto, juos reikia laikyti dvi ar daugiau savaites, kad prisigertų drėgmės ir taptų minkštutėliai. Autorė
rašo, kad šie meduoliai gali būti puiki kalėdinė dovana.
Prisiminkime anksčiau aprašytą Šaukėnų dvarą, kuriame
vaikams buvo dovanojame įvairiafigūriai meduoliai. Kalėdinį meduolį rekomenduojama patiekti su sviestu ir arbata,
pusryčiams ar vėlyvų pusryčių bufetiniam stalui.

KŪČIŲ STALAS NET IR
MENKIAUSIOJE TROBELĖJE
Šaukėnų dvaro bajorė Magdalena Komorowska iš
Nałęcz-Gorskių prisimena, kad badas Lietuvoje XX a. pradžioje buvo nežinomas, nes net ir „menkiausioje trobelėje
žmonės sėdėdavo prie Kūčių stalo, užtiesto balta staltiese
ant šieno. Jeigu neturėdavo aguonų, trindavo kanapes, o
kūčiukų, barščių ir saldaus kisieliaus būdavo visur.“
Laimingų Kūčių, šv. Kalėdų ir Naujųjų metų!
Kitame numeryje kalbėsime apie gėles Lietuvos dvaruose XIX a. – gyvas, džiovintas, sustingusias porceliane,
distiliuotas, ir iš gėlių verdamas uogienes. Taip pat pažvelgsime į patį žaliausią ir pavasariu kvepiantį šv. Velykų stalą.
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Pierninkas. Medaus ir
prieskonių meduolis
Bajorės Grincevičienės iš
Ilguvos dvaro receptas

Patiekalui reikės
• 1 stiklinės (¼ l) medaus,
• ½ arb. šaukštelio: trinto imbiero miltelių,
maltų gvazdikėlių, malto cinamono,
malto muskato,
• 1 didelio žiupsnio maltų juodų pipirų,
• 3 ¾ (500 g) puodelių miltų,
• 2 labai didelių (arba 3 didelių) kiaušinių,
• 1 arb. šaukštelio kepimo sodos,
• 3 valg. šaukštų degtinės,
• 1 stiklinės (¼ l) riešutų, sumaltų
kartu su ¼ stiklinės cukraus.

gaminimas
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Patiekalai pagal senuosius receptus sukurti
„Skonio slėnis Gourmet Catering“. Martyno Ambrazo nuotr.

Įkaitinkite orkaitę iki 180 °C temperatūros. Ištepkite kepimo formą (23 X 33X 5,7
cm) sviestu bei miltais. Puode ištirpdykite
medų su imbieru, gvazdikėliais, cinamonu,
muskatu, grūstais pipirais ir leiskite užvirti.
Kol masė labai karšta, greitai ją išpilkite
į elektrinio maišytuvo indą su miltais ir
išmaišykite. Kai miltai susimaišys su medaus mase, įmuškite po 1 kiaušinį ir gerai
išmaišykite. Taip kartokite, kol įkulsite
visus kiaušinius. Palikite maišytuvą suktis
vidutiniu greičiu, kol degtinėje ištirpdysite
sodos miltelius. Supilkite į mišinį sodos ir
degtinės tirpalą, tuomet suberkite riešutus
ir maišykite iki vientisos masės. Mišinį
atsargiai supilkite į kepimo formą ir išlyginkite paviršių.
Kepkite 1 val., tada sumažinkite temperatūrą iki 150 °C ir dar kepkite apie 30 min., arba
kol tešla pradės atsiskirti nuo formos ir paruduos (patamsės) kepinio kraštai. Atsargiai
ištraukite formą iš orkaitės ir apverskite ant
virtuvės rankšluosčio. Nenuimkite formos,
o palikite nakčiai atvėsti kartu su kepiniu.
Paskui galite išimtą kepinį apvynioti dar
vienu rankšluosčiu ir palaikyti kambario
temperatūroje savaitę – kepinys truputį
suminkštės. Galima jį laikyti ilgiau – iki
3 mėn. Suminkštėjusį pierninką apsukite
maistine plėvele ir laikykite kambario
temperatūroje.

