
 Paprastoji avietė (Rubus idaeus) 
 

       Avietės mėgsta saulėtą, šiltą, šiek tiek perpučiamą, bet apsaugotą 

nuo vėjų vietą. Aplink jas telkšantis vanduo sumažina  jų derlių. Jas 

geriausia sodinti rudenį, tada daugiau drėgmės. Pasodintos avietės 

gausiai palaistomos, pamulčiuojamos durpėmis, stiebai nukerpami iki 

pat žemės.  Avietės dauginamos šaknų atžalomis. Jų perteklių reikia 

pašalinti, nes mažina derlių. Avietes reikia tręšti azoto trąšomis, 

salietra ar mėšlu.  

Aviečių uogose yra fruktozės, gliukozės, sacharozės, ląstelienos, pektinų, mineralinių medžiagų: 

natrio, kalio, kalcio, magnio, fosforo, geležies. Aviečių arbata – tai geriausias vaistas nuo peršalimo, sergant 

gripu , angina. Pasižymi priešuždegiminiu ir antibakteriniu poveikiu. Avietėse esantis varis veikia kaip 

antidepresantas. Todėl valgykite avietes ar gerkite aviečių arbatą, jei nuolat susiduriate su nervine įtampa. 

Tai įdomu !  Šaldytos avietės yra naudingesnės už džiovintas. Mat taip geriau išsilaiko jose 

esančios vertingos medžiagos. Be to, šaldytų uogų skonis ir aromatas išlieka nepakitęs. Atšildytas uogas 

reikia suvalgyti iš karto. Išėmę iš šaldiklio uogas atšildykite kambario temperatūroje arba pora minučių 

palaikykite šiltame vandenyje.  



Siūlome pasigaminti kiaulienos kepsnį su aviečių padažu  

 

Reikės: 

1/2 šaukštelio džiovintų maltų čiobrelių, 

1/2 šaukštelio džiovintų šalavijų, 

1/4 šaukštelio druskos, 

1/4 šaukštelio pipirų, 

4 išmuštų kiaulienos pjausnių, 

1 šaukšto lydyto sviesto, 

1 šaukšto alyvuogių aliejaus, 

1/4 puodelio aviečių džemo, 

2 šaukštelių apelsinų sulčių, 

2 šaukštelių balto vyno acto, 

4 šakelių šviežių čiobrelių. 

 

Įkaitinkite orkaitę iki 200 laipsnių. Nedideliame dubenyje sumaišykite maltus čiobrelius, šalavijus, 

druską ir pipirus. Pavoliokite tolygiai kiaulienos pjausnius. Ištirpinkite sviestą ir sumaišykite jį kartu su 

alyvuogių aliejumi keptuvėje nepridegančiu paviršiumi. Kepkite kiaulienos pjausnius nuo 4 iki 5 minučių iš 

abiejų pusių, apverčiant vieną kartą. Tuomet išimkite iš keptuvės ir laikykite įkaitintoje orkaitėje. Tuomet į 

keptuvę supilkite aviečių uogienę, apelsinų sultis ir actą. Virkite nuo 2 iki 3 minučių, arba tol, kol padažas 

pasidarys norimos konsistencijos. Tuomet sudėkite kiaulienos kepsnius į lėkštę ir apipilkite padažu bei 

papuoškite šviežiais čiobreliais. Skanaus! 
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