
Avtentični recept:
Mehki medenjaki, ki vedno uspejo - ko zadiši po praznikih

Naj tudi vaš dom letos zavzame nepogrešljivi vonj po medu, cimetu, ingverju, vanilji, citrusih in
številnih drugih dišavnic, ki nas takoj opomnijo na čas, ko se sladkamo v družbi svojih najbližjih.

Sestavine:
 650 g moke
 125 g margarine
 250 g rjavega sladkorja***
 3 jajca
 3 velike žlice tekočega medu
 polovica pecilnega praška
 začimbe za medenjake

*** Z izbiro rjavega sladkorja bodo medenjaki lepše rjave barve.

Priprava:
V moko najprej vmešamo omehčano maslo, dodamo še preostale sestavine in pregnetemo v lepo
testo. Prednost teh medenjakov je, da testu ni treba počivati v hladilniku, ampak ga lahko takoj
razvaljamo in oblikujemo v svoje najljubše medenjake.

Testo razvaljamo na približno pol centimetra debeline. Vzamemo najljubše modelčke za piškote
in jih izrežemo. Medenjake postavimo na pekač, obložen s papirjem za peko. Pečemo osem
minut na 180 stopinjah Celzija.
Ohlajene medenjake okrasimo po želji. Pomagate si lahko z različnimi glazurami: čokoladnimi
risbami ali premazi iz beljakovega ledu, pika na i pa so lahko barvne mrvice ali slastno
kandirano sadje.



Recept za beljakov led:
Najbolj priljubljena je bela glazura, ki jo pripravimo iz treh sestavin:

 sneg enega beljaka
 200 g sladkorja v prahu
 nekaj kapljic limoninega soka

V sneg najprej primešamo sladkor v prahu in dodamo še nekaj kapljic limoninega soka, da
glazura obdrži lepo belo barvo.

Dodatni namigi:
Namesto klasičnih božičnih okraskov lahko na našem božičnem drevescu uporabimo medenjake.
Medenjake, ki jih boste obesili na jelko, že surove preluknjajte z zobotrebcem na mestu, kjer
boste obesili vrvico.
Medenjake lahko dodamo tudi v praznično voščilnico, na darilne pakete ali celo na venček. So
odlična popestritev praznikov in hkrati najboljša sladka pozornost, s katero nekomu sporočimo,
koliko nam pomeni.
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