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ypatingo alyvuogių  
aliejaus

PRIMO PIATTO – TROFIE  
MAKARONAI SU POMIDORAIS

 180 g trofie formos makaronų, perleistų 
per bronzą
 1 stiklainiukas (350 g) luptų pomidorų  
su bazilikais
 šlakelis ypač tyro alyvuogių aliejaus
 50 g trisdešimt mėnesių brandinto sūrio 
„Parmigiano Reggiano“
 1 šakelė šviežių bazilikų
 rupios Sicilijos druskos su česnakais, pipirų 

1. Makaronus Liana beria į sūdytą verdantį 
vandenį. „Ant pakuotės nurodytas virimo 
laikas yra 18 minučių, mes virsime 15, 
trimis minutėmis trumpiau“, – sako. 

2. Kol makaronai verda, keptuvėje ant mažos 
ugnies apie 15 minučių troškina pomidorus 
su bazilikais. Baigusi troškinti, pašlaksto 
ypač tyru alyvuogių aliejumi. 

3. Išvirusius makaronus nukošia ir sukrečia 
į keptuvę, 3 minutes troškina kartu su 
padažu. „Per bronzą perleisti makaronai 
turi šiurkštų paviršių, dėl to lengvai 
sukimba su padažu ir sūriu“, – aiškina 
maišydama. 

4. Serviruoja pašildytose lėkštėse, ant viršaus 
užtarkuoja sūrio, papuošia bazilikų šakele. 
Pagardina alyvuogių aliejumi, druska, 
pipirais.

P rieš dešimtmetį buvusi teisininkė pas 
Lietuvoje gyvenančius bičiulius italus 

pirmą kartą paragavo labai kokybiško alyvuogių 
aliejaus ir juo taip susižavėjo, kad negali sustoti 
domėtis iki šiol. Ketverius metus Liana mokėsi 
Ligūrijoje seniausioje alyvuogių aliejaus mokykloje 
ir gavo degustuotojos sertifikatą. Paskui porą metų 
gyveno Romoje, ten pusmetį vienintelė užsienietė 
tarp italų mokėsi alyvuogių aliejaus someljė 
pagrindų. 

Per tuos metus Italija, jos istorija, kultūra ir, be 
abejo, virtuvė Lianai tapo be galo artimos. Ten ji 
nuolatos grįžta, važiuoja į parodas, lankosi ūkiuose, 
gaminančiuose išskirtinius produktus, ir juos veža 
į Lietuvą. 

Jos didžioji aistra – aukščiausios kokybės 
alyvuogių aliejus. Apie jį Liana gali pasakoti 
valandų valandas. Pasak jos, kokybiškiausias 
yra žaliuoju auksu vadinamas iš žalių alyvuogių 
spaudžiamas aliejus. Jis be galo gardžiai 
kvepia šviežiai nupjauta žole, turi kartumo ir 
pikantiškumo, o jo paragavus burnoje nelieka 
riebumo pojūčio.

Lianos virtuvėje visuomet yra ypač kokybiško 
alyvuogių aliejaus, kuris, pasak jos, ir maistas, 
ir vaistas. „Neprinokusių alyvuogių aliejus – tai 
99 procentai augalinių riebalų, o likęs vienas 
procentas – tai du šimtai rūšių vitaminų, mineralų, 
antioksidantų“, – pasakoja. Ryte ji pirmiausia 
išgeria šaukštą tokio aliejaus, nes jis saugo nuo 
senėjimo, gerina virškinimą, valo kraujagysles. 
Juokiasi, kad jei veliasi garbanoti plaukai, juos 
suvilgo tuo pačiu aliejumi. Juo tepa ir kūną.

Tačiau pirmiausia ypač tyras alyvuogių aliejus – 
nepamainomas visų patiekalų ingredientas. 

„Šlakelis aliejaus atskirus maisto produktus 
lėkštėje sujungia į visumą ir bet kokiam patiekalui 
suteikia pridėtinės vertės – šviežumo, gaivumo, 
pikantiškumo gaidą, – pasakoja. – Jis paryškina bet 
kokio maisto skonį. Aš juo apšlakstau vaisius ir košę 
ryte. Gamindama pietus pilu ant žuvies, mėsos, 
bulvių, makaronų – ant visko. Be alyvuogių aliejaus 
jau negaliu valgyti. Jis man būtinas kaip druska ir 
pipirai.“

Itališkos virtuvės patiekalus labiausiai mėgstanti 
Liana ir šįsyk gamina tai, kas primena šį saulėtą 
kraštą. „Tai galima apibūdinti trimis žodžiais: greita, 
kokybiška, paprasta“, – sako kviesdama ragauti. 

„Visi keliai veda į Romą ir į 
Italiją“, – juokiasi vienintelė 
Lietuvoje, Baltijos šalyse ir 
Rytų Europoje profesionali 
alyvuogių aliejaus 
degustuotoja, alyvuogių 
aliejaus someljė Liana 
DAVLETŠINA (34).

REMIGIJA PAULIKAITĖ
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Sūrios  

 2 rutuliukai (po 125 g) sūrio „Burrata Gioiella“ iš Apulijos 
 1 saujelė sūdytų ančiuvių ypač tyrame alyvuogių aliejuje
 4 vyšniniai pomidoriukai
 20 pusiau saulėje džiovintų vyšninių pomidoriukų ypač 
tyrame alyvuogių aliejuje
 rupios Sicilijos druskos su citrinomis, pipirų 
 1 šakelė šviežių bazilikų
 4 riekelės čiabatos 
 šlakelis šviežio ypač tyro alyvuogių aliejaus

1. Į lėkštės vidurį Liana deda gniužulą sūrio, ant jo – 
ančiuvių. Šalia deda per pusę perpjautų šviežių ir 
džiovintų pomidoriukų. Pagardina aromatizuota druska 
ir pipirais. 

2. Padeda porą riekelių čiabatos, užkandį papuošia bazilikų 
šakele. Viską apšlaksto ypač tyru alyvuogių aliejumi. 

Saldžios

 2 rutuliukai (po 125 g) buratos 
sūrio 
 4 šviežios ekologiškos figos
 1 šakelė šviežių čiobrelių
 2 dumplainiai 
 1 šaukštas šviežio medaus
 šlakelis šviežio ypač tyro  
alyvuogių aliejaus

1. Į lėkštės vidurį Liana deda buratą, 
aplinkui – per pusę perpjautas 
figas. 

2. Užkandį papuošia čiobreliais bei 
dumplainiais. Viską apšlaksto 
skystu medumi ir ypač tyru 
aliejumi. 

DVIEJŲ RŪŠIŲ SALOTOS SU BURATOS SŪRIU
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