
 

LAZDYNAS PAPRASTASIS  

(CARYLUS AVELLANA) 

 HALĖS DIDIEJI  

 

Lazdynas - vietinė, savaime auganti Lietuvos 

krūmedžių rūšis.  

Halės didieji - viena iš vertingiausių lazdyno 

veislių, išskirtinio skonio riešutais. 
                   

Lazdynų riešutai – labai vertingas maisto produktas. Nuo seno riešutų dedama į 

duoną, pyragus, saldumynus. Šis skanėstas, pasak dietologų, praktiškai neturi trūkumų. 

Žmonės, nuolatos valgantys riešutų, yra sveikesni. Lazdyno riešutai - vitaminų ir 

mineralų šaltinis.. Lazdynų riešutais maitinasi ir įvairūs gyvūnai. Garsusis gydytojas 

Hipokratas teigė, kad riešutai padeda išgydyti skrandžio, kepenų ir inkstų ligas.  

Vidutiniškai reiklus šviesai, nors tankiuose medynuose menkai dera ir neilgai 

išgyvena, taip pat menkai dera augdami smėlingame dirvožemyje. Neretai apšąla žiedai, 

o šaltomis žiemomis – ir šakos. Sausras pakenčia neblogai. Užterštam orui atsparus.  

https://lt.wikipedia.org/wiki/S%C4%85ra%C5%A1as:Lietuvos_med%C5%BEi%C5%B3_ir_kr%C5%ABm%C5%B3_r%C5%AB%C5%A1ys#Lietuvos_vietin.C4.97s_augal.C5.B3_r.C5.AB.C5.A1ys.2C_savaime_augan.C4.8Dios_tiek_auk.C5.A1tais_kr.C5.ABmais.2C_tiek_neauk.C5.A1tais_medeliais
https://lt.wikipedia.org/wiki/S%C4%85ra%C5%A1as:Lietuvos_med%C5%BEi%C5%B3_ir_kr%C5%ABm%C5%B3_r%C5%AB%C5%A1ys#Lietuvos_vietin.C4.97s_augal.C5.B3_r.C5.AB.C5.A1ys.2C_savaime_augan.C4.8Dios_tiek_auk.C5.A1tais_kr.C5.ABmais.2C_tiek_neauk.C5.A1tais_medeliais
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDiedas
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDiema
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0aka
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sausra
https://lt.wikipedia.org/wiki/Oras


       Vaisius ovalios arba kiek pailgos, kiek suplotos formos – kietu sumedėjusiu, 

tvirtu kevalu. Riešutai prinoksta rugpjūčio arba rugsėjo mėn. ir iškrenta iš goželių. 

Prinokusių kevalas paruduoja su šviesesniu ar tamsesniu atspalviu. 1000 riešutų sveria 

apie 2 kg, rinktinių – apie 5 kg. Riešutai labai maistingi ir skanūs. Riešutai valgomi 

švieži ar kiek pakepinti, iš jų spaudžiamas aliejus, kuris vartojams konditerijoje, 

kosmetikoje, lakų, dažų gamyboje, o iš išspaudų gaminama chalva. Auga sparčiai. 

Išauga kaip didelis 5–7 m, kartais iki 10 m aukščio krūmas, dažnai su keletu stiebų, ir 

labai retai išauga kaip medis.  

Dažniausiai dauginamas ar dauginasi sėklomis, jo riešutus išnešioja paukščiai ir 

žvėreliai. Palyginus tai trumpaamžiai augalai. Iš sėklos kilęs lazdynas išgyvena apie 60–

100 metų. Derėti pradeda 5–10 augimo metais, kartais nuo 4 metų, o gausus derlius 

pasitaiko kas 3–5 m.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Rugpj%C5%ABtis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Rugs%C4%97jis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Augalinis_aliejus
https://lt.wikipedia.org/wiki/Konditerija
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kosmetika
https://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=I%C5%A1spaudos&action=edit&redlink=1
https://lt.wikipedia.org/wiki/Chalva
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kr%C5%ABmas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Stiebas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Medis
https://lt.wikipedia.org/wiki/S%C4%97kla
https://lt.wikipedia.org/wiki/Pauk%C5%A1%C4%8Diai
https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDinduoliai


Morkų pyragas su riešutais 
  

Ingredientai: 

 300 g aliejaus; 

 200 g cukraus; 

 3 v. š. grietinės; 

 1 a. š. sodos;  

 2 kiaušiniai; 

 2 v. š. krakmolo; 

 2 stiklinės miltų; 

 5-6 morkos; 

 1 sauja riešutų (tinka ir lazdyno, ir graikiniai). 

 

 

Gaminimas 

Aliejų plakame su cukrum,  po to dedame grietinę su nugesinta joje soda, viską suplakus iki 

vientisos masės, pilame kiaušinius, vėl plakame. Palaipsniui beriame miltus, sumaišytus su 

krakmolu. Viską gerai išplakame ar išmaišome (masė turi gautis standi, perbraukus šakute 

grioveliai išsilygina ne iš karto). Tada dedam smulkia tarka sutarkuotas morkas ir pasmulkintus 

riešutus. Viską išmaišome ir pilame į kepimo formą, išteptą sviestu ar išklota kepimo popieriumi. 

Kepam apie 30 – 40 min. (kuo platesnė forma tuo trumpiau) 180°C  temp. 
 


