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SLUOKSNIUOTOS TEŠLOS 

ŽALIAVOS



MILTAI (kvietiniai aukšč., ekstra 

rūšies (550D, E)



KIAUŠINIAI (kiaušinių masė)



RIEBALAI – SVIESTAS (82%)

ARBA MARGARINAS (80%)

SPECIALUS SLUOKSNIAVIMO MARGARINAS



DRUSKA, VANDUO, 

RŪGŠTIS, CUKRUS



SLUOKSNIUOTOS TEŠLOS RUOŠIMAS

• Šaltame vandenyje ištirpinama rūgštis, druska, 

įplakamas kiaušinis.

• 15 proc. miltų atidedama sviestui paruošti.

• Likę miltai sumaišomi su paruoštu skysčiu. Minkoma 

apie 15 minučių, kol gaunama vientisa elastinga tešla.

• Išminkyta tešla uždengiama ir paliekama 30 minučių, 

kad geriau išbrinktų.

• Sviestas arba margarinas sumaišomas su paliktais 

miltais, iškočiojamas kvadratu ir atvėsinamas iki 13–14 

°C.

• Stalas pabarstomas miltais, dedama atvėsusi tešla ir 

iškočiojama iki 2 cm storio.

• Į iškočioto gabalo vidurį dedamas atvėsęs sviesto 

kvadratas, tešlos kampai užlenkiami ir užspaudomi 

kraštai.



SLUOKSNIUOTOS TEŠLOS RUOŠIMAS

• Tešla gausiai pabarstoma miltais ir nuo gabalo vidurio, stipriai 

nespaudžiant sviesto, kočiojama viena kryptimi į vieną galą, 

paskui nuo vidurio priešinga kryptimi. Kočiojama tol, kol tešla 

pailgėja keturis kartus ir gaunamas 1 cm storio sluoksnis.

• Iškočiota tešla nuvalius miltus sulankstoma keturlinkai ir vėl 

kočiojama jau priešinga kryptimi. Paskui vėl lankstoma ir 

kočiojama. Po 2 kočiojimų tešla uždengiama ir šaldoma 30 

min., kad sukietėtų sviestas ir nesusiardytų tešlos sluoksniai.

• Taip tešla sluoksniuojama tris keturis kartus ir kiekvieną kartą 

po kočiojimo atšaldoma.

• Po paskutinio kočiojimo tešla nebešaldoma, o iš karto 

kočiojama 5–8 mm storio sluoksniu, pjaustoma ir kepama.

• Skardos kraštai ir dugnas suvilgomi šaltu vandeniu, kad 

kepiniai nesideformuotų.

• Kepama 200–240 °C temperatūroje 25–30 minučių.



SLUOKSNIUOTOS TEŠLOS RUOŠIMO SCHEMA

MILTAI SKYSTIS DRUSKA RŪGŠTIS

IŠMAIŠOMA IKI 

VIENTISOS TEŠLOS

SLUOKSNIAVIMO

MARGARINAS

SULANKSTYTI

IŠKOČIOTI

PAŠALDYTI

SULANKSTYTI Į 4 

DALIS

KOČIOTI IR LANKSTYTI 

4 KARTUS



TAIP KOČIOJAMA IR LANKSTOMA 

SLUOKSNIUOTA TEŠLA



TAIP TURI ATRODYTI TINKAMAI 

SUSLUOKSNIUOTA TEŠLA



PATARIMAI RUOŠIANT SLUOKSNIUOTĄ 

TEŠLĄ
• Sluoksniuotą tešlą gaminkite iš aukščiausios rūšies arba 

ekstra kvietinių miltų.

• Prieš ruošiant tešlą, vandenį ir sviestą palaikykite 

šaldytuve. Tešlos ir sviesto, skirtų sluoksniavimui, 

temperatūra turi būti vienoda. 

• Jei sluoksniavimo metu sviestas yra šiltesnis nei tešla, 

tuomet kepant jis ištekės iš sluoksnių. Jei tešla šiltesnė 

nei sviestas, kočiojant ji gali plyšti.

• Labai svarbus druskos kiekis, kadangi druska sustiprina 

miltų glitimą. Jei druskos per mažai – kočiojimo metu 

tešla gali plyšti, jei per daug – tešla per sūri.

• Vandenį pilkite į miltus, niekuomet nepilkite miltų į 

vandenį – susidarys gumuliukai. Vietoj vandens galima 

naudoti pieną – gaminiai bus puresni. Tešlai skirtą pieną 

taip pat galima pamaišyti su vandeniu.



PATARIMAI RUOŠIANT SLUOKSNIUOTĄ 

TEŠLĄ
• Renkantis sviestą ar margariną, svarbu, kad jų riebumas

būtų ne mažesnis nei 80 %. Visuomet pirmenybę teikite

sviestui. Jei nusprendėte naudoti margariną, naudokite

tik specialų – skirtą kepimui arba sluoksniavimui.

• Nedidelį kiekį sviesto (margarino) reikia ištirpinti ir

atvėsinus įpilti į tešlą, tuomet kočiojant tešla bus

plastiškesnė.

• Kočioti reikia visada viena kryptimi, šiek tiek pabarstant

miltais. Reikia stengtis nesuspausti sluoksnių ir lakštą

kočioti ne plonesnį nei 1 cm. Pats kočiojimo procesas

neturi užtrukti, nes tuomet sušyla produktai ir nukenčia

tešlos savybės. Procesas turi būti atliekamas greitai:

iškočioji, sulankstai, uždengi plėvele ir palieki šaldytuve

1 val. Geriausia pakartoti procesą 3-4 kartus, tuomet

gaminiai bus purūs.



PATARIMAI RUOŠIANT SLUOKSNIUOTĄ 

TEŠLĄ

• Šaldytuve sluoksniuotą tešlą galima laikyti kelias dienas, o

šaldiklyje – mėnesį. Norint laikyti šaldytuve tešlą geriausia

laikyti viename gabale. Norint sluoksniuotą tešlą užšaldyti,

reikia iškočioti iki 1-1.5 cm storio, supjaustyti lapeliais,

uždengti plėvele ir tik tuomet įdėti į šaldiklį.

• Kepti gaminius su sluoksniuota tešla reikia jau įkaitintoje

orkaitėje, aukštoje (240-200⁰C) temperatūroje. Kepant

neįkaitintoje orkaitėje arba per žemoje temperatūroje –

sviestas gali ištekėti iš tešlos ir kepinys bus sausas, tešla

praras sluoksniškumą. Kepimo metu riebalai neturi išbėgti,

o kepimo skarda turi išlikti sausa.



PATARIMAI RUOŠIANT SLUOKSNIUOTĄ 

TEŠLĄ

•Paruoštos tešlos ir paruošto sviesto kietumas turi būti 

vienodas.

•Kai tešla minkoma su pienu, rūgšties nededame.

•Jeigu kočiojimo metu tešla suplyšta ir pasirodo sviestas, ta 

vieta gausiai užbarstoma miltais.

•Kočiojant tešlą, patalpoje turi būti ne daugiau kaip 17 °C.

•Kepiniai turi būti nesudėtingų formų, kad neliktų daug 

nuoraižų.

•Tešla pjaustoma aštriu peiliu, kad neįspaustų tešlos kraštelių, 

nes kepiniai blogai iškils.

•Jeigu tešla kepama vienu gabalu, iškočiota ji suvyniojama ant 

kočėlo ir pernešama į paruoštą skardą.

•Kepant žemoje temperatūroje, riebalai išteka, kepiniai 

neiškyla, sukrenta. 



SLUOKSNIUOTOS TEŠLOS GAMINIAI


