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B A I G I A M A S I S  B A K E R S T R E E T

M E T I N I Ų  O N L I N E M O K Y M Ų  

D A R B A S

ALIONA DAMKAUSKIENĖ

3 GRUPĖ







VASAROS GAIVA

MANDARINŲ CREMEUX

JUODŲJŲ SERBENTŲ CONFI

TRAŠKUS SLUOKSNIS SU FEULETINU

JOCONDA BISKVITAS

JUODŲJŲ SERBENTŲ MUSAS

1 TORTAS 20 CM ŽIEDE



TRAŠKUS SLUOKSNIS SU FEULETINU

JOCONDA BISKVITAS

180 gr kiaušinių
100 gr cukraus pudros
70 gr migdolų miltų

100 gr baltymų
50 gr cukraus

35 gr miltų
25 gr sviesto

Kiaušinius išplakti su cukrumi ir migdolų miltais
Iš baltymų ir cukraus paruošti morenga
Supilti ištirpintą pravėsusį sviestą
Į pagrindinę masę persijoti miltus
Įmaišyti morengą
Paskirstyti ant  kilimėlio 32*32 cm
Kepimo T: 190 C (su konvekcija)
Kepimo laikas: 8 min
Atvėsinti. Išpjauti 18 cm diametro apskritimą. Užšaldyti.

45 gr balto šokolado
105 gr migdolų riešutų pastos
55 gr feuletino

Ištirpinti šokoladą, įmaišyti pastą ir feuletiną.
Paskirstyti ant užšaldyto biskvito. Užšaldyti.

JUODŲJŲ SERBENTŲ CONFIT

185 gr juodųjų serbentų tyrės
90 gr cukraus 
9 gr želatinos

Užmerkti želatiną šaltame vandenyje.
Tyrę sumaišyti su cukrumi ir kaitinti iki užvirimo arba kol cukrus 
ištirps. 
Įmaišyti išbrinkusią želatiną.
Supilti į 18 cm diametro žiedą ir užšaldyti.



MANDARINŲ CREMEUX

100 gr mandarinų tyrės
28 gr cukraus 
100 gr kiaušinių

70 gr baltojo šokolado
20 gr kakavos sviesto

4 gr želatinos

Užmerkti želatiną šaltame vandenyje.
Kiaušinius sumaišyti su cukrumi ir mandarinų tyre

Atvėsinti. Išpjauti 18 cm diametro apskritimą. Užšaldyti.

JUODŲJŲ SERBENTŲ MUSAS

300 gr juodųjų serbentų tyrės
85 gr cukraus pudros 
11 gr želatinos

325 gr grietinėlės

Užmerkti želatiną šaltame vandenyje.
Juodųjų serbentų tyrę pakaitinti kartu su cukraus pudrą (pudra turi 
ištirpti).
Įmaišyti išbrinkusią želatiną.

Atvėsinti iki 30-35 C ir įmaišyti iki pusės standumo išplaktą grietinėlę. 

Surinkti tortą ir užšaldyti.



BALTOJO ŠOKOLADO GLAZŪRA

130 gr vandens
200 gr cukraus 
200 gr gliukozės sirupo

145 gr sutirštinto pieno
220 gr baltojo šokolado 

16 gr želatinos

dažai

Sumaišyti vandenį, cukrų ir gliukozę ir kaitinti iki 103 C
Gautą sirupą supilti ant sutirštinto pieno ir šokolado. Sumaišyti 
blenderiu. 
Sudėti želatiną ir dar kartą išmaišyti.
Suberti per sietelį dažus, sumaišyti blenderiu ir palakti iki 
glazūravimo, geriausia per naktį šaldytuve, uždengus maistine 
plėvele.

Darbo T – 30-35 C

NEUTRALI GLAZŪRA VORATINKLIO EFEKTUI

15 gr gliukozės sirupo
125 gr vandens 

125 gr cukraus
5 gr pektino NH

Sumaišyti pektiną su pusės cukraus. 
Likusi cukrų, vandenį ir gliukozės sirupą pašildyti. Palaipsniui įberti 
srovele likusį cukrų su pektinu. Pavirti kelias minutes.
Atvėsinti. Iki naudojimo laikyti šaldytuve .

Gautą glazūrą skiesti su vandeniu santykiu 3:1 įdėti norimos spalvos 
dažų. Pašildyti iki 70C. Užpilti ant torto iškart po glazūravimo.

Darbo T – 70 C



JUODŲJŲ SERBENTŲ OPERA

Juodųjų serbentų ganašas

Juodųjų serbentų cremeux

Juodųjų serbentų ganašas

Biskvitas Joconde su citrina

Biskvitas Joconde su citrina

Biskvitas Joconde su citrina

Zephyr gourmet glazūra

FORMAI KVADRATUI 20*20



205 gr kiaušinių
155 gr migdolų miltų
155 gr cukraus pudros
½ citrinos žievelė

120 gr baltymų
30 gr cukraus

50 gr miltų 

Kiaušinius išplakti su cukrumi ir migdolų miltais ir žievele.
Iš baltymų ir cukraus paruošti morengą.
Į pagrindinę masę persijoti miltus.
Įmaišyti morengą.
Paskirstyti ant kilimėlio 32*42 cm
Kepimo T – 190 C
Kepimo laikas: 8-10 min.

Atvėsinti 

BISKVITAS JOCONDE SU CITRINA

JUODŲJŲ SERBENTŲ GANAŠAS

300 gr baltojo Zephyr šokolado
260 gr juodųjų serbentų tyrės
80 gr sviesto

Pakaitinti juodųjų serbentų tyrę iki užvirimo
Supilti ant šokolado. Sutrinti blenderiu
Įdėti supjaustyta kubeliais kambario temperatūros sviestą r sutrinti 
blenderiu.

Paskirstyti 2*300 gr sluoksnis



55 gr trynių
80 gr kiaušinių
55 gr cukraus 
100 gr juodųjų serbentų tyrės

2 gr želatinos

60 gr sviesto

Užmerkti želatiną dideliame kiekyje šalto vandens.
Trynius, kiaušinius ir cukrų ištrinti.
Supilti juodųjų serbentų tyrę ir virti iki 82 C.
Sudėti želatiną ir išmaišyti.
Atvėsinti.
Sudėti gabaliukais supjaustytą kambario temperatūros sviestą. 
Sutrinti blenderiu.
Paskirstyti 1 sluoksnį.

JUODŲJŲ SERBENTŲ CREMEUX

BALTOJO ZEPHYR ŠOKOLADO GOURMET GLAZŪRA

180 gr baltojo Zephyr šokolado
25 gr aliejaus

Baltąjį šokoladą ištirpinti ir supilti  aliejų. 
Išmaišyti. 



MACARONS

300 gr migdolų miltų
300 gr cukraus pudros
110 gr baltymų (I)

300 gr cukraus (I)
75 gr vandens

110 gr baltymų (II)
30 gr cukraus (II)
2 gr eibumino

dažai

Iš cukraus (I) ir vandens išvirti sirupą iki 118 C.
Baltymus (II), eibuminą ir cukrų (II) išplakti iki vidutinio standumo.
Nenustojant plakti supilti sirupą. Plakti, kol masė atvės iki 50 C. 

Migdolų miltus ir cukraus pudrą persijoti.
Supilti baltymus (I)

Sumaišyti abi mases
Išspausti macarons, palikti džiūti.

Kepti 150 C 14-15 min

MACARONS

JUODŲJŲ SERBENTŲ GANAŠAS

250 gr juodųjų serbentų tyrės
25 gr gliukozės
50 gr vandens
50 gr sviesto 
162 gr baltojo Zephyr šokolado

Vandenį, gliukozę ir cukrų užvirti iki 118 C
Pašildyti tyrę ir užpilti ant balto šokolado, sumaišyti. Supilti sirupą ir 
viską gerai sumaišyti.
Atvesinti iki 40 C ir įmaišyti kambario temperatūros sviestą. 
Gerai sublenderiuoti.

Baltąjį šokoladą ištirpinti ir supilti  aliejų. 
Išmaišyti. 




