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“OBUOLIAI SU VANILE” 
 
 
 
 

 
  

	 	 	biskvitas kremas obuoliai 

	
	 	 	 	

Sudėtis: 
 
• Šifono biskvitas 
• Plaktas mascarponės sūrio 

kremas 
• Obuoliai karamelėje 
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Šifono biskvitas (chiffon):  
 
140 g         miltų 
95 gr         cukraus 
1/2 a.š.     kepimo miltelių 
½ a.š.        druskos 
 
50 gr         aliejaus 
90 gr         pieno 
55 gr         trynių  
                   vanilės pasta 
 
120 gr      baltymų 
																				
	

Sumaišyti miltus, ¾ cukraus, druską ir kepimo miltelius. Persijoti. 
Trynius išplakti su aliejumi, vanile ir pienu. 
Iš likusios cukraus ir baltymų paruošti morengą. 
Į trynių masę įmaišyti sausus ingredientus. Gerai išmaišyti. Per tris kartus atsargiai 
įmaišyti morengą. 
Tolygiai paskirstyti ant 30x30 cm kilimėlio. 
Kepti iki 160C įkaitintoje orkaitėje apie 13-15 min. 
Karštą biskvitą suvynioti ir palikti atvėsti. 
 

Obuoliai: 
 
90 gr      cukraus 
50 gr      obuolių sulčių 
300 gr   obuolių 
6 gr        želatinos 
	

Želatiną užmerkti šaltame vandenyje. 
Obuolius nulupti ir supjaustyti nedidelėmis skiltelėmis.  
Iš cukraus paruošti sausą karamelę, užpilti pašildytomis sultimis. Įmaišyti želatiną. 
Supilti ant obuolių ir troškinti juos karameliniame sirupe ant lėtos kaitros, kol obuoliai 
taps minkštos konsistencijos, tačiau laikys savo formą. 
Leisti obuoliams šiek tiek atvėsti ir sudėti juos į 2,5-3 cm skersmens tūbeles, susuktas iš 
gitaros lapų. Užšaldyti. 
	

Plaktas mascarponės sūrio 
ganašas su vanile: 
  
110 gr    grietinėlės (1) 35% 
                vanilės pasta  
2 gr         želatinos 
65 gr      baltojo šokolado  
 
100 gr    šalto mascarponės sūrio 
 
90 gr      grietinėlės (2) 35% 	
	
	

Sumaišyti grietinėlę (1) su vanile, pakaitinti  grietinėlę ir sudėti ištirpintą želatiną.  
Per tris kartus supilti grietinėlę ant šokolado ir  padaryti emulsiją blenderio pagalba.  
Sudėti mascarponės sūrį ir supilti grietinėlę (2). 
Palikti 24 val šaldytuve.  
 
Išplakti. 
 
Paskirstyti ant atvėsusio biskvito. 
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“TIRAMISU” 
 
 
 
 

 
  

	

	 	

Šifono	biskvitas 

Mascarponės	sūrio	
kremas 

Šokoladinis	
kremas 

	
	 	 	 	

	

	

	
	

	

	 Genujos	biskvitas 

Sudėtis: 
 
• Genujos biskvitas 
• Šifono biskvitas 
• Plaktas mascarponės sūrio 

kremas 
• Šokoladinis kremas su 

Baileys 
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Genujos	biskvitas:	
	
30	gr					baltymų	
30	gr				cukraus	
	
33	gr				trynių	
	
20	gr				miltų	
10	gr				kakavos	miltelių	
	

Baltymus	išplakti	su	cukrumi.	
Nesustojant	įmaišyti	trynius.	
Įmaišyti	persijotus	miltus	ir	kakavą.	
Supilti	į	konditerinį	maišelį	ir	išspausti	skirtingo	dydžio	lašelius	ant	silikoninio	kilimėlio.	
Užšaldyti.	
	
Norma	skirta	dviems	Tiramisu	vyniotiniams.	
	

Šifono	biskvitas	(chiffon):		
	
140	g							miltų	
95	gr							cukraus	
1/2	a.š.			kepimo	miltelių	
½	a.š.						druskos	
	
50	gr							aliejaus	
90	gr							pieno	
55	gr							trynių	
																	vanilės	pasta	
	
120	gr				baltymų	
	

Sumaišyti	miltus,	¾	cukraus,	druską	ir	kepimo	miltelius.	Persijoti.	
Trynius	išplakti	su	aliejumi,	vanile	ir	pienu.	
Iš	likusios	cukraus	ir	baltymų	paruošti	morengą.	
Į	trynių	masę	įmaišyti	sausus	ingredientus.	Gerai	išmaišyti.	
Per	tris	kartus	atsargiai	įmaišyti	morengą.	
Tolygiai	paskirstyti	ant	lašeliais	padengto	30x30	cm	kilimėlio	
.	
Kepti	iki	160C	įkaitintoje	orkaitėje	apie	13-15	min.	
Karštą	biskvitą	suvynioti	ir	palikti	atvėsti.	
	

Plaktas	mascarponės	sūrio	
ganašas	su	vanile:	
		
110	gr				grietinėlės	(1)	35%	
																vanilės	pasta	
2	gr								želatinos	
	
65	gr						baltojo	šokolado	35%	
	
100	gr			šalto	mascarponės	sūrio	
90	gr						grietinėlės	(2)	35%		
	

Sumaišyti	grietinėlę	(1)	su	vanile,	pakaitinti		grietinėlę	ir	sudėti	ištirpintą	želatiną.		
Per	tris	kartus	supilti	grietinėlę	ant	šokolado	ir		padaryti	emulsiją	blenderio	pagalba.		
Sudėti	mascarponės	sūrį	ir	supilti	grietinėlę	(2).	
Palikti	24	val	šaldytuve.		
Išplakti	ir	įdaryti	2	cm	skersmens	tūbeles,	susuktas	iš	gitaros	lapų.	
	
Užšaldyti.	
	

Šokoladinis	kremas	su	Baileys:	
		
140	gr			grietinėlės	35%	
5	gr							invertinio	cukraus	
3	gr							želatinos	
	
75	gr					juodojo	šokolado	70%	
70	gr				pieniško	šokolado	41%		
	
30	gr					Baileys	
	

Sumaišyti	grietinėlę	su	invertiniu	cukrumi	ir	pakaitinti	iki	40ºC.	Įmaišyti	želatiną.		
Supilti	ant	ištirpintų	šokoladų	ir	padaryti	emulsiją	blenderio	pagalba.	Supilti	likerį.	
	
Atvėsinti	iki	35º-28ºC.	
	
Paskirstyti	ant	atvėsusių	biskvitų.	
	

Sirupas:	
		
120	gr			vandens	
40	gr					cukraus	
50	gr					Espresso	kavos		
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“MARMŪRINIS KEKSAS SU 

AZELIA GANAŠU” 
 
 
 
 

 
  

	
	

Sudėtis: 
 
• Vanilinė tešla 
• Šokoladinė tešla 
• Plaktas Azelia ganašas 
• Glazūra Gourmet 
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Vanilinė tešla: 
 
100 gr      sviesto 
2 gr          druskos 
90 gr       cukraus 
70 gr       apelsinų džemo 
 
125 gr      kiaušinių 
                vanilės pasta 
 
100 gr      miltų 
40 gr       kukurūzų krakmolo 
4 gr         kepimo miltelių 
	

Išplakti kartu sviestą, druską, cukrų ir džemą. Palaipsniui įmaišyti kambario T kiaušinius 
ir vanilės pastą. 
Suberti persijotus sausus ingredientus.	
	

Šokoladinė tešla: 
 
85 gr     sviesto 
2 gr        druskos 
90 gr     cukraus 
35 gr     migdolų riešutų praline 
40 gr     invertinio cukraus 
 
140 gr    kiaušinių 
 
75 gr     miltų 
20 gr     kakavos miltelių 
40 gr    kukurūzų krakmolo 
4 gr      kepimo miltelių 
	

Sviestą, druską, cukrų, praline ir invertinį cukrų išplakti kartu. Įmaišyti kambario T 
kiaušinius. 
Įmaišyti persijotus sausus ingredientus. 
	

Azelia karamelinis plaktas 
ganašas: 
 
125 gr    grietinėlės 
13 gr      gliukozės sirupo 
 
15 gr      cukraus 
 
85 gr    šokolado Azelia 
 
185 gr   grietinėlės 
	

Užvirti kartu 250 gr grietinėlės ir gliukozę. Paruošti sausą karamelę ir užpilti karšta 
grietinėle.  
Atvėsinti masę iki 60° C ir supilti nedidelį kiekį skysčio ant ištirpinto šokolado. Maišyti iki 
gražios glotnios konsistencijos. Palaipsniui supilti likusį skystį. Sutrinti blenderio pagalba 
iki gražios emulsijos konsistencijos. Supilti šaltą grietinėlę ir vėl sutrinti blenderio 
pagalba. Palikti šaldytuve mažiausiai trims valandoms arba per naktį. Išplakti iki gražios 
minkštos tekstūros ir įdaryti keksus. 
 

Glazūra Gourmet: 
 
300 gr      pieniško šokolado 
100 gr      aliejaus 
50 gr        smulkiai kapotų pekano 
riešutų 
	

Šokoladą ištirpinti. Supilti aliejų. Išmaišyti. Įmaišyti riešutus. 
	

Keksų kepimas: 
Iš dviejų atskirų maišelių supilti abi tešlas į kekso formas tokiu būdu, kad išeitų 
marmūrinis efektas. 
Kepti iki 155C įkaitintoje orkaitėje apie 22-25 min arba iki sauso pagaliuko. 
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“KARAMELINIS KEKSAS SU 
MANGO IR PASIFLORŲ 

KARAMELE” 
 
 
 
 

 
  

	
	

Sudėtis: 
 
• Karamelinė tešla 
• Karamelė su mangais ir 

pasiflorais 
• Glazūra Gourmet 
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Karamelinis keksas: 
 
100 gr    marcipano 
105 gr    trynių 
110 gr     kiaušinių 
 
190 gr    sviesto 
150 gr    minkštos karamelės 
2 gr        druskos 
 
95 gr     miltų 
50 gr     migdolų miltų 
2 gr       kepimo miltelių 
	

Marcipaną išplakti su kiaušiniais ir tryniais. 
Sviestą sumaišyti su karamele ir druska. 
Visus sausus ingredientus persijoti. 
Į marcipano masę įmaišyti sviesto masę. Galiausiai įmaišyti sausus ingredientus. 
Supilti į dvi formas 24x5 cm  
Kepti iki 150C įkaitintoje orkaitėje apie 25-30 min arba iki sauso pagaliuko. 
	

Karamelė su mango ir  
pasiflorais: 
  
185 gr    cukraus 
95  gr     gliukozės sirupo 
 
100 gr    pasiflorų tyrės 
30 gr      mango tyrės 
270 gr    grietinėlės 
 
60 gr     sviesto 
	

Iš cukraus ir gliukozės paruošti sausą karamelę. Atskirai pakaitinti grietinėlę. Tyres 
užvirti.  
Supilame grietinėlę ir tyres į karamelę. Kaitinti iki 104C. Atvėsinti iki 35 - 45С  ir įmaišyti 
sviestą.  
Įdaryti keksus. 
	

Glazūra Gourmet: 
 
300 gr baltojo šokolado 
70 gr aliejaus 
50 gr kedrinių pinijų 
	

Šokoladą ištirpinti. Supilti aliejų. Išmaišyti. Įmaišyti riešutus. 
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“RIEŠUTINIS KEKSAS SU PLAKTU 
GIANDUJA ĮDARU” 

 
 

 
 

 
  

	
	

Sudėtis: 
 
• Tešla su riešutais 
• Plaktas GIA kremas 
• Glazūra Gourmet 
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Riešutinis keksas: 
 
200 gr      miltų 
8 gr          kepimo miltelių 
 
16 gr         invertinio cukraus 
130 gr       cukraus 
2 gr          druskos 
170 gr       kiaušinių 
 
150 gr      karšto ištirpinto sviesto 
25 gr        lazdyno riešutų praline 
 
125 gr      stambiai kapotų riešutų 
asorti 
	

Miltus persijoti su kepimo milteliais. Kiaušinius išplakti su invertiniu cukrumi, druska ir 
cukrumi.Įmaišyti sausus ingredientus. Įmaišyti ištirpintą sviestą ir praline. Įmaišyti 
riešutus. 
Supilti į 2 kekso formas ir palikti šaldytuve 1 dienai. 
  
Sekančią dieną kepti iki 145°C įkaitintoje orkaitėje apie 40-45 min. Atvėsinti. 	
	

Namelaka gianduja: 
  
80 gr      pieno 
5 gr         želatinos  
 
5 gr         gliukozės 
150 gr     gianduja 
8 gr       pieniško šokolado 
 
160 gr    grietinėlės 35%  
	

Užvirti pieną ir įmaišyti ištirpintą želatiną. Ištrirpinti šokoladą ir gianduja ir sumaišyti su 
pienu. 
Supilti grietinėlę ir padaryti emulsiją blenderio pagalba. 
Atvėsinti iki  4ºC  per 24 val.  
Išplakti ir įdaryti keksus. 
	

Glazūra Gourmet: 
 
300 gr   pieniško šokolado 
100 gr    aliejaus 
50 gr     smulkiai kapotų 
lazdyno riešutų 
	

Šokoladą ištirpinti. Supilti aliejų. Išmaišyti. Įmaišyti riešutus. 
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“RED VELVET” 
 

 
  

Sudėtis: 
 
• Biskvitas Red Velvet 
• Aviečių confit 
• Cream cheese kremas 
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Cheesecream kremas: 
 
75 gr      trynių 
 
130 gr     cukraus 
40 gr      vandens 
 
7 gr        želatinos 
 
300 gr    sūrio Philadelphia 
 
300 gr   grietinėlės 
	

Trynius išplakti. 
Iš cukraus ir vandens išvirti sirupą iki 121C. 
Sirupą supilti ant plakamų trynių ir plakti iki masė pabals, taps puri. 
Įmaišyti išbrinkusią ir ištirpintą želatiną. Išmaišyti. 
Dalimis sudėti kreminį sūrį. Išmaišyti.  
Įmaišyti iki pusės standumo plaktą grietinėlę. 
Padalinti į tris dalis – po vieną dalį kiekvienam sluoksniui ir viena dalis desertui GREEN. 
	

Sumaišyti miltus, cukrų, kakavą, druską, sodą ir kepimo miltelius. 
Įmaišyti kiaušinius ir aliejų. 
Galiausiai įmaišyti kefyrą. 
Sudėti dažus. 
Paskirstyti ant kilimėlių (30x40 cm), o likutį supilti ir iškepti atskirai. 
Kepti iki 170C įkaitintoje orkaitėje apie 10-13 min. 
Karštą uždengti plėvele, kilimėliu arba kepimo popieriumi. 
	

Puode sujungti tyrę, invertinį cukrų ir cukrų, sumaišytą su pektinu. Užvirti. 
Supilti citrinos sultis, išmaišyti. 
Sudėti želatiną. 
	

Surinkimas: 
Formoje 24x24cm	
	

Biskvitas: 
 
160 gr     miltų 
140 gr     cukraus 
3 gr         kakavos miltelių 
1/4 a.š.   druskos 
2,5 gr     kepimo miltelių 
1,5 gr      sodos 
 
70 gr      kiaušinių 
140 gr     aliejaus 
 
80 gr      kefyro 
1/2 a.š.   raudonos spalvos 
gelinių dažų 
	
	

Aviečių confit: 
 
335 gr    aviečių tyrės 
75 gr      invertinio cukraus 
 
25 gr      cukraus 
6 gr       pektino 
 
6 gr       želatinos 
 
6 gr       citrinų sulčių 
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“GREEN” 
 
 
 
 

 
  

Sudėtis: 
 
• Pistacijų biskvitas 

Dakuaz 
• Guava gelis 
• Pistacijų brulee 
• Kreminio sūrio musas 
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Pistacijų Dacquoise 
biskvitas: 
  
40 gr       miltų  
100 gr      pistacijų miltų 
100 gr      cukraus 
 
6 gr         eibumino 
185 gr      baltymų 
50 gr       cukraus 
 
50 gr       smulkintų pistacijų 
	

Persijoti miltus ir pistacijų miltus ir įmaišyti 100g cukraus.  Išplakti baltymus su 50g 
cukraus. Mentelės pagalba į morengą įmaišyti persijotus sausus ingredientus. Supilti į 
30X40 cm dydžio kilimėlį. 
Kepti iki 180C įkaitintoje orkaitėje apie 10-12 min. 
	

Guava gelis: 
  
410 gr  guava tyrės 
15 gr    laimo sulčių 
16 gr    gelcrem cold 
	

Blenderio pagalba sumaišyti visus ingredientus iki vientisos konsistencijos.  
Palikti 10 min ir vėl išplakti.  
	

Pistacijų brulee: 
 
160 gr   grietinėlės 
70 gr    pistacijų pastos 
 
50 gr    kiaušinių 
45 gr    trynių 
25 gr    cukraus 
 
4 gr      želatinos 
	

Grietinėlę užvirti su pasta. 
Trynius, kiaušinius ir cukrų išmaišyti kartu. Supilti karštą grietinėlę. 
Supilti į 16 cm silikoninę formą ir kepti iki 90C įkaitintoje orkaitėje apie 40 min.  
Iškeptą brulee išimti iš orkaitės ir sutrinti blenderiu.  
Įmaišyti želatiną. 
	

Kreminio sūrio musas: 
 
1/3 dalis muso iš Red Velvet 
deserto 
	

Surinkimas: 
Formoje 24x24cm 
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“SAULĖ” 
 
 
 

 
  

Sudėtis: 
 
• Migdolų biskvitas 
• Braškių želė 
• Bananų ir pasiflorų 

cremeux 
• Braškių ir aviečių 

glazūra 
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Braškių želė: 
 
225 gr    braškių tyrės 
20 gr      cukraus 
25 gr      braškių gabaliukų 
5 gr        želatinos 
	

Pusę braškių tyrės pakaitinti kartu uogomis ir cukrumi. 
Įmaišyti želatiną. 
Įmaišyti likusią tyrę. 
	

Migdolų biskvitas: 
 
40 gr     cukraus pudros 
80 gr     migdolų miltų 
45 gr     trynių 
70 gr     kiaušinių 
 
150 gr    baltymų 
95 gr     cukraus 
 
65 gr     miltų 
	

Sumaišyti cukraus pudrą, migdolų miltus, trynius ir kiaušinius ir plakti apie 5 min, kol 
masė pabals. 
Atskirai iš baltymų ir cukraus paruošti morengą. 
Į pirmąją masę įmaišyti morengą ir pabaigoje įmaišyti miltus. 
Supilti į 30X40 cm kilimėlį. 
 
Kepti iki 185C įkaitintoje orkaitėje apie 9-11 min. 
	

Bananų ir pasiflorų 
cremeux: 
 
100 gr    pasiflorų tyrės 
60 gr      mango tyrės 
20 gr      bananų tyrės 
15 gr       kokosų tyrės 
110 gr     grietinėlės 
 
60 gr      cukraus 
95 gr      trynių 
 
6 gr       želatinos 
	

Pakaitinti tyres ir grietinėlę. 
Trynius sumaišyti su cukrumi. 
Į trynius supilti tyrių masę ir šiltą grietinėlę. 
Virti iki 82C. 
Įmaišyti želatiną. 
 
Kiekvienam sluoksniui po 215 gr kremo. 
	

Braškių glazūra: 
 
250 gr    braškių tyrė 
120 gr     aviečių tyrė 
50 gr      gliukozės sirupas 
 
70 gr      cukrus 
7 gr        pektinas NH 
 
30 gr      laimo sultys 
	

Pašildyti tyres ir gliukozės sirupą iki 40°C, suberti cukrų, sumaišytą su pektinu, 
užvirti. Supilti laimo sultis,  
Palikti  stabilizuotis kambario t, uždengus plėvele “į kontaktą”. 
Pakaitinti iki 30°C, supilti 400 gr sluoksniu. 
	

Surinkimas: 
Formoje 24x24cm 
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“SERBENTAS” 
 
 
 
 

 
  

Sudėtis: 
 
• Juodųjų serbentų 

biskvitas Džokonda 
• Citrusinis cremeux 
• Juodųjų serbentų 

džemas 
• Kremas su žaliąja 

arbata 
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Juodųjų serbentų biskvitas: 
 
30 gr      trynių 
15 gr       cukraus 
 
75 gr      alyvuogių aliejaus 
 
225 gr    juodųjų serbentų tyrės 
 
240 gr   baltymų 
60 gr     cukraus 
 
113 gr     miltų 
5 gr       kepimo miltelių 
	

Blenderio pagalba sutrinti trynius su cukrumi. Palaipsniui supilti aliejų ir sutrinti iki 
emulsijos konsistencijos. Palaipsniui supilti tyrę. 
Balymus išplakti su 60 gr cukraus. 
Morengą įmaišyti į pirmąją masę. Pabaigoje įmaišyti miltus. 
 
Supilti ant skardos (40x30 cm) ir kepti iki 130C įkaitintoje orkaitėje apie 22 min. 
	

Juodųjų serbentų džemas: 
 
500 gr  juodųjų serbentų tyrės 
5 gr      agar agar 
5 gr      pektino 
112 gr   cukraus 
	

Užvirti kartu tyrę, cukrų, sumaišytą su pektinu ir agaru. 
Atvėsinti šaldytuve ir gerai sutrinti blenderiu. 
Vienam sluoksniui – 265 gr džemo. 
	

Citrusinis Cremeux: 
  
28 gr     cukraus  
50 gr     yuzu tyrės 
50 gr     Bergamoto tyrės 
100 gr   kiaušinių 
 
4 gr       želatinos 
 
70 gr     baltojo šokolado 
20 gr     ištirpinto kakavos 
sviesto 
 
	

Paruošti crème anglaise – virti iki 82C ir įmaišyti želatiną. Supilti ant šokolado ir kakavos 
sviesto. Paruošti emulsiją blenderio pagalba. 
	

Kremas su žaliąja arbata: 
 
200 gr   grietinėlės (I) 
25 gr     cukraus 
2 gr       žaliosios arbatos 
 
2 gr       želatinos 
 
100 gr   grietinėlės (II) 
	

Grietinėlę (I) pakaitinti su cukrumi ir žaliąja arbata. Įmaišyti želatiną. Atvėsinti. 
Įmaišyti plaktą grietinėlę (II). 
	

Surinkimas: 
Formoje 24x24cm 
	


