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Meduolinė tešla

Meduoliai kepami iš tešlos, užmaišytos su medumi. Padavimai

pasakoja, kad medus ir meduoliai buvę dievų valgis, bet šio

gardumyno neatsisakydavo ir mirtingieji. Meduolių gamyba ir jų

receptai vis tobulėjo. Šiems kepiniams vartojama daug aštrių

prieskonių. Stiprus ir kvapnus prieskonių aromatas dera prie

saldaus meduolių skonio.



Meduoliams kepti naudojami kvietiniai aukščiausios, pirmos ir

antros rūšies miltai, turintys mažai glitimo. Jei vietoj kvietinių

dedama dalis ruginių miltų, meduoliai būna trapesni, ne taip

greitai sudžiūsta.



Parenkami įvairūs prieskonių mišiniai: gvazdikėlių, cinamono,

imbiero, kvepiančiųjų ir karčiųjų pipirų, kardamono, mėtų,

vanilės, anyžių, apelsinų, citrinų žievelės.



Iškepti meduoliai būna balti, gelsvi, rudi. Šviesiai rudą spalvą

meduoliams suteikia medus. Tamsiai rudai tešla nudažoma

degintu cukrumi.

Meduolių gaminama įvairių: apvalių, ovalių, figūrinių. Jų

paviršius gali būti patepamas kiaušiniu, pabarstomas cukrumi,

kapotais riešutais arba iškepus apglaistomas glaistymo sirupu.



Cinamonu, gvazdikėliais, imbieru ir medumi namai kvepia jau 

gerokai prieš Kalėdas, o puošniose dėžutėse rikiuojami imbieriniai 

sausainiai, meduoliniai nameliai ir kt. 

Meduolinai kepiniai

nuo Šv. Kalėdų iki Kaziuko mugės



Kiekviena šeima yra 

unikali ir turi tik jai 

būdingas tradicijas ar 

papročius, kurie padeda 

suformuoti individualią 

asmenybę.



Paskutinės savaitės iki 

didžiųjų žiemos švenčių į 

mūsų  namus atneša 

malonaus laukimo, 

susikaupimo, apmąstymų 

ir noro kuo daugiau savo 

laiko bei šilumos skirti 

šeimos nariams.



Vienas smagiausių šeimos darbų virtuvėje – meduolinių

sausainių  ar kalėdinio namelio kepimas ir dekoravimas.



Tam reikia turėti kalėdinių sausainių  formelių (eglės, 

žvaigždės, žmogeliuko, varpelio, briedžio, snaigės ir pan.) 

arba patiems nusibraižyti ir išsikirpti kartonines formas.



Rekomenduojamas tešlos receptas

Meduolinės tešlos ingredientai:

500 g medaus, 2 nepilnų stiklinių cukraus, 250 g sviesto, 1 kg

miltų, 3-4 kiaušinių, 3 arbatinių šaukštelių sodos, 1/2 stiklinės

pieno, žiupsnelio druskos, 2 arbatinių šaukštelių cinamono, 2

arbatinių šaukštelių malto imbiero, 1/2 arbatinio šaukštelio

maltų gvazdikėlių, 1/2 arbatinio šaukštelio kardamono.

Pastaba: galima naudoti ir jau paruoštą prieskonių mišinį

meduoliams, kurį įsigysite parduotuvėje.



Glajus: 

citrinos sultys 2 šaukštai;

4 šaukštai cukraus pudros, 

maistiniai dažai (pasirinkta spalva) .



Paruošta tešla



Formuojami sausainiai



Sausainiai paruošti kepimui



Kepame įkaitintoje iki 180 laipsnių orkaitėje apie 7-10 min.

(kol gražiai pagelsta;tai priklauso nuo sausainių storio).



Iškepusiems sausainiams leidžiama atvėsti



Kepiniai laukia dekoravimo



Meduolių dekoravimas



Meduolių dekoravimas



Meduolių dekoravimas – tai relaksas visiems šeimos  

nariams.



Negražių sausainių nebūna



Namelio formavimas



Mėgavimasis kūrybiniu  procesu



Meduolinio namelio suklijavimas ir dekoravimas – smagus ir 

ilgas procesas. 



Mokinių darbai

Kalėdiniai sausainiai



Mokinių darbai

Sausainiai Sausio 13-ajai



Mokinių darbai

Sausainiai Valentino dienai



Mokinių darbai

Sausainiai Vasario 16-ajai



Mokinių darbai

Sausainiai Kovo 11-ajai



Mokinių darbai

Sausainiai Velykoms



Mokinių darbai



Mokinių darbai



Specialiųjų poreikių mokinių darbai





Smagaus, kūrybingo meduolių dekoravimo!


