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Prancūziškas tortas su mango cremeux, citrinų idaru, vaniliniu diplomat musu, kokosiniu Dakuaz biskvitu ir 
traškiu sluoskniu. 

Zacher tortas su Mousseline kremu su pistacijomis kremu ir bananų-mango įdaru. 

Tartaletės su Mousseline pistacijų kremu, citrinų namelaka ir minkšta karamele. 



                       

 

Prancūziškas mango-citrinų tortas su kokosiniu biskvitu ir traškiu sluoksniu 

 

Biskvitas Dakuaz su kokosais 

90g baltymų 

40g cukraus 

30g migdolų miltų 

20g miltų 

67g cukraus pudros 

50g kokosų drožlių 

 

Baltymus išplakti kartu iki standžios, bet minkštos konsistencijos. Įmaišyti likusius ingredientus. Konditerinio 
maišelio pagalba išspausti 16cm diametro apskritimus. 

 

Traškus sluoksnis su feuletinu 

1g kakavos sviesto 

10g baltojo šokolado 

15g midolų riešutų praline 



20g feuletino 

 

Ištirpinti šokoladą ir kakavos sviestą, įmaišyti praline ir feuletiną. Paskirstyti ant biskvito. Užšaldyti.  

 

Mango cremeux 

28g cukraus 

75g mango tyrės 

25g laimo tyrės arba sulčių 

100g kiaušinių 

70g baltojo šokolado 

20g kakavos sviesto 

4g želatinos 

 

Paruošti crème anglaise – virti iki 82C° ir įmaišyti želatiną. Supilti ant šokolado ir kakavos sviesto. Paruošti 
emulsiją blenderio pagalba. Supilti į 16cm diametro formą ir užšaldyti. 

 

Citrusinis įdaras 

 

15g laimo žievelės 

15g citrinos žievelės 

45g gliukozės 

35g cukraus 

1g pektino NH 

20g laimo sulčių 

3g citrinos sulčių 

15g sviesto 

 

Blanširuoti laimo ir citrinos žieveles verdančiu vandeniu tris kartus ir trečiąjį palikti virti 25min.  

Nuplauti šaltu vandeniu. Sutrinti juos smulkintuve kartu su gliukoze. 



Perkošti ir sudėti tyrę į puodą kartu su cukrumi, sumaišytu su pektinu. Užvirti.  

Supilti sultis. 

Atvėsinti iki 40C° ir įmaišyti sviestą. Atvėsinti šaldytuve. 

 

Diplomat musas su vanile 

 

187g pieno 

½ a.š. vanilės pastos 

45g cukraus 

15g kukurūzų krakmolo 

37g trynių 

17g kiaušinių 

3g želatinos 

113g grietinėlės 

Pagaminti plikytą kremą iš pieno, vanilės pastos, cukraus, kukurūzų krakmolo, trynių, kiaušinių ir sviesto.  

Sudėti želatiną ir atvėsinti iki 30C°.  

Įmaišyti išplaktą grietinėlę.  

 

Baltojo šokolado glazūra 

 

65g vandens 

100g cukraus 

100g gliukozės sirupo 

72g sutirštinto pieno 

110g baltojo šokolado 

8g želatinos 

Balti dažai 

 

Sumaišyti vandenį, cukrų ir gliukozę, kaitinti iki 103C°. 



Gautą sirupą supilti ant sutirštinto pieno ir šokolado. Sumaišyti blenderiu. Sudėti želatiną ir dar kartą išmaišyti. 

Suberti per sietelį dažus, sumaišyti blenderiu ir palikti iki glazūravimo, geriausia per naktį šaldytuve, uždengus 
maistine plėvele. 

Darbo T – 30-35C°. 

 

 

                   

 

Zacher tortas su Mousseline kremu su pistacijomis ir bananų – mango įdaru 

 

Zacher biskvitai 

 

113g sviesto 

225g juodojo šokolado 

35g trynių 

50g cukraus 

70g baltymų 

 

Sviestą ir šokoladą ištirpinti T apie 40C°. Trynius išplakti su cukrumi. Baltymus išplakti be cukraus.  



Trynius įmaišyti į sviesto-šokolado masę. Įmaišyti išplaktu baltymus. Sudėti į 2×16 cm žiedus. Kepti 150C° apie 
30-35min. 

Palikti atvėsti šaldytuve 4val. 

 

Kremas Mousseline su pistacijomis 

 

200g plikyto kremo 

75g sviesto (kambario T) 

100g pistacijų pastos 

40g pistacijų riešutų 

 

Išmaišyti kremą. Imaišyti pastą ir kambario T sviestą. Viską kartu išplakti. Imaišyti riešutus. 

 

Mango ir bananų coulis 

 

115g bananų 

5g laimo sulčių 

43g mango tyrės 

23g laimo tyrės 

1g mėtų lapelių 

Vanilės pastos 

15g cukraus 

4g kukurūzų krakmolo 

 

Tyres pakaitinti su vanile, sudėti mėtos lapelius ir palikti 30min. Suberti cukrų ir krakmolą. Kaitinti iki 
sutirštėjimo. Sudėti kubeliais supjaustytus bananus, sumaišytus su laimo sultimis. 

 

Juodojo šokolado kremas 

 

295g grietinėlės 



40g pieno 

½ vnt Tonka pupelės 

35g trynių 

60g gliukozės sirupo 

150g juodojo šokolado 

 

Trynius sumaišyti su gliukozės sirupu. Pieną pakaitinti su grietinėle ir Tonka pupele. Beveik iki užvirimo ir supilti 
ant trynių. Virti iki 82C° ir supilti ant  šokolado. Išmaišyti blenderio pagalba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

 

Tartaletė Mousseline su pistacijomis  

 

Sable tešla 

 

145g sviesto 

80g cukraus pudros 

35g migdolų miltų 

320g miltų 

60g kiaušinių 

 

Kremas Mousseline su pistacijomis 

 

200g plikyto kremo 

75g sviesto (kambario T) 

100g pistacijų pastos 



 

Išmaišyti kremą. Imaišyti pastą ir kambario T sviestą. Viską kartu išplakti. 

 

Namelaka su citrinomis 

 

75g grietinėlės 

15g gliukozės 

15g invertinio cukraus 

Citrinos žievelė 

110g baltojo šokolado 

220g grietinėlės 

 

Grietinėlę užvirti kartu su žievele, gliukoze ir invertiniu cukrumi. Palaipsniui supilti ant šokolado ir paruošti 
emulsiją. Įmaišyti šaltą grietinėlę. Palikti šaldytuve 12val. Išplakti. 

 

Minkšta karamelė 

 

50g cukraus 

40g gliukozės 

60g grietinėlės 

30g sutirštinto pieno 

80g sviesto 

 

Grietinėlę pakaitinti su vanile ir sutirštintu pienu. Iš cukraus ir gliukozės pagaminti sausą karamelę. Supilti 
karštą grietinėlę į sausą karamelę. Virti iki 106C°. Sudėti sviestą. Atvėsinti.  

 

 

 

 

 



 

 

      

 
 

 

 


