
 100 kavos pupelių klubas        KULINARINĖS PUPELĖS 

Bendravimas  

Meilė 

Džiaugsmas 
 
 

Kad sotūs būtume 

Turim valgyti ir gert 

Kad laimė būtų šalia  

Reikia ją mylėt ir gerbt 

Tai visuomet mums ir saulytė, ir mėnulis švies visur 

Te visad ir visur 

     Būna su kuo ir būna kur 

 

Jei liūdna kažkam 

Būtinai jį paguosk,  

Jeigu alkanas 

Tai privalai pasidalint 

Savo duonos kąsniu, vandeniu druska ir alumi 

Te visad ir visur 

     Būna su kuo ir būna kur 
 

Kiekvienas esame savo košės vyrėjas. Su meilę ir pipiras ne kartus 
 

Dangio mintys: 
Duona su sviestu – klasika 
Duona su sviestu ir dešra – sumuštinis  
Duona su sviestu dešra ir sūrių – patiekalas 
Šiaip dešra, sviestas, sūris, duona – banalu, 
...bet visi pradeda nuo klasikos  
 
Naminių koldūnų receptas: 
Nusipirkti parduotuvėje „Naminiai koldūnai“, 
skaityti ant įpakavimo tolimesnius gamybos nurodymus. 
 
Po daugybės tyrimu neįrodyta, kad daktariškoje dešroje nėra daktarų. 
 
Jei daktariška dešra gydo, tai kokį poveikį daro „lašiniuotis“? 
 

Maisto gamybos turnyre dalyvauja: 
1.  
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
Balsavimas labai sąžiningas. Vertins šlykščiai korumpuota ne pigi komisija 



Visas maistas – potencialus šūdas 

 
HIMNAS  
O kodėl diena balta, 
O kodėl naktis ilga,  
O kodėl pupa ruda 
Ir truputį įskelta. 
 
Pasislėpkime vyšnyne 
Ir sulaukime nakties, 
Gausim gausim kokią žinią 
Iš paklydėlės žvaigždės. 
 
Vakarais visi geri, 
Vakarais visi žydri. 
Vakarais visi raudoni. 
Vakarais visi žydri, 
Vakarais visi raudoni, 
Priedo dar mėnulis šone. 
 
Gali būt, kad mes maži 
Gali būti, kad seni 
Gali būt išvis nėra 
Gali būti, kad yra 
 
Gali būt, daugiau nebus 
Gali būt, kad nenubus 
Gali būt, kad dar nemiega 

Gastroendokrinoliginė 

giesmė: 
 
Kai be stalo mes ratu 
Susisėsime kartu - 
Nebus nei pirmo, anei 
paskutinio. 
 

        Už tą, kuris dabar šalia 

        Ir dar už tą, kurio nėra 

Pakelkime mes ragą šį kaulinį. 
 
Kai lietuj ir dar kely 
Susitiksime keli - 
Išmirksime lig siūlo paskutinio. 

 

Kai prie laužo po žvaigždėm 
Reiks ištarti mums sudie - 
Gal susitinkam kartą paskutinį. 
 
Žinoma, jau nebe taip, 
Žinoma, jau nebe tiek. 

         Bet – vis tiek. Rūpi nors tu ką... 
 
 

 

Gali būt, kad kasa sniegą 
 
 
Vakarais visi žydri, 
Vakarais visi geri, 
Vakarais visi raudoni,  
Vakarais visi žydri 

 
 
 
 
 

 

 

Vakarais visi raudoni.
Priedo dar mėnulis šone.  
 

Virtuvės bei jaukiausios patalpos apipavidalinimas: šefpovoras: Dangis Cholinas; vyr.tech.priežiūros 
specialistas: Darius Barauskas; sanepidemsocialaksesosrius: Augustas Šlikas; Bulves skuto: Saulius Čėpla; 
Tiekimo bazės ir realizacijos vedėjas: Mindaugėlis  

 


