
TORTAS 

“ANANASAI BAZILIKUOSE”

Biskvitas su baziliku

Veidrodinė glazūra

Citrinų musas

Štroizelis

Ananasų compote

Naudojamos formos:
Biskvito kepimui: Silikomart kolekcijos kilimėlis kepimui  

Tapis roulade 32x42 cm
Įdaro šaldymui: 1 x 16 cm žiedas (metalas arba silikonas)

Torto surinkimui: Silikomart kolekcijos forma “Universo 1200”
Štroizelio karūnos paruošimui: 1 x 18 cm žiedas ir 1 x 20 cm žiedas

Išeiga: 1 x 18 cm diametro tortas
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Ingredientai:

75 gr kiaušinių
150 gr trynių

120 gr migdolų miltų
15 gr kvietinių miltų

45 gr ištirpinto sviesto
10 vnt smulkiai kapotų  

baziliko lapelių
1 vnt citrinos žievelė

180 gr baltymų
180 gr cukraus

Gaminimo eiga:

1. Išplakti kartu kiaušinius, trynius, migdolų miltus, 
kvietinius miltus, baziliko lapelius ir citrinos
žievelę. Masės apimtis padidės, masė pašviesės.

2. Tuo pat metu atskirai išplakti baltymus su 
cukrumi iki minkštos morengos konsistencijos.

3. Į pirmąją masę įmaišyti ištirpintą sviestą.

4. Atsargiai įmaišyti morengą.

5. Paskirstyti Silikomart kolekcijos Tapis roulade 
kilimėlyje 42x32 cm.

6. Kepti iki 160oC įkaitintoje orkaitėje apie 15 min.

7. Iškepusį biskvitą atvėsinti uždengus kepimo  
popieriumi arba silikoniniais kilimėliais.

8. Nuimti kilimėlį nuo biskvito. Biskvitą suvynioti  
maistine plėvele ir užšaldyti1 .

9. Išpjauti 2x16 cm apskritimus2. 

* Iki surinkimo laikyti šaldiklyje. 

biskvitas su baziliku

Biskvitas su baziliku

Ingredientai:

67 gr ananasų tyrės
67 gr neutralios glazūros3

8 vnt baziliko lapeliai
200 gr ananaso kubelių4

1 Prieš kilimėlio nuėmimą biskvitą kartu su kilimėliu galima palaikyti šaldiklyje. Tuomet kilimėlis lengviau nusiims.
2 Biskvito likutį suvynioti maistine plėvele ir laikyti šaldiklyje iki 30 d.
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Ingredientai:

67 gr ananasų tyrės
67 gr neutralios glazūros3

8 vnt baziliko lapeliai
200 gr ananaso kubelių4

Gaminimo eiga:

1. Neutralią glazūrą ir ananasų tyrę pašildyti maždaug 
iki 60-80oC.

2. Sudėti baziliko lapelius, pertrinti blenderio pagalba.

3. Įmaišyti ananasų kubelius.

4. Į 16 cm diametro žiedą su acetatine juostą įdėti vieną 
biskvitą. Supilti compote ir uždengti antru biskvitu.

5. Viską kartu užšaldyti 6-12 val.

ananasų compote

Ananasų compote

3 Neutralios glazūros receptas pateikiamas šio deserto receptuose žemiau
4 Galima naudoti šviežius arba šaldytus ananasus arba jų kubelius
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Ingredientai:

140 gr grietinėlės 36% (I)
2 vnt mažų citrinų arba 

1 vnt didelės citrinos žievelė
3 gr želatinos 200 Bloom

140 gr Valrhona Ivore  
šokolado5

300 gr grietinėlės 36% (II)

Gaminimo eiga:

1. Želatiną užmerkti dideliame kiekyje labia šalto  
vandens.

2. Grietinėlę (I) pakaitinti kartu su žievele. Uždengti 
puodą maistine plėvele ir palikti pastovėti 15-30 min6 

3.  Nuimti plėvelę ir vėl pakaitinti beveik iki užvirimo. 

4. Sudėti išbrinkusią želatiną ir išmaišyti.

5. Per sietelį supilti grietinėlę ant ištirpinto šokolado. 
6, Išmaišyti.

7. Atvėsinti iki 29-30oC.

8. Grietinėlę (II) išplakti iki pusės standumo ir 
įmaišyti į pirmąją masę.

9. Naudoti nedelsiant.

citrinų musas

Citrinų musas

5 Galima pakeisti 150 gr Cacao Barry Zephyr šokoladu
6 Karštoji infūzija

Ingredientai:

115 gr vandens
200 gr cukraus

200 gr gliukozės sirupo
135 gr saldinto 

kondensuoto pieno
13 gr želatinos 200 Bloom

2-3 vnt baziliko lapeliai
Žalios ir geltonos spalvos 

vandenyje tirpių dažų7
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veidrodinė glazūra (be šokolado)
Ingredientai:

115 gr vandens
200 gr cukraus

200 gr gliukozės sirupo
135 gr saldinto 

kondensuoto pieno
13 gr želatinos 200 Bloom

2-3 vnt baziliko lapeliai
Žalios ir geltonos spalvos 

vandenyje tirpių dažų7

Gaminimo eiga:

1. Želatiną užmerkti dideliame kiekyje šalto vandens.

2. Iš vandens, cukraus ir gliukozės sirupo išvirti sirupą 
iki 103oC.

3. Įmašyti išbrinkusią želatiną.

4. Supilti ant kondensuoto pieno, sudėti baziliko  
lapelius. 

5. Pertrinti blenderio pagalba.

6. Įberti nedidelį kiekį dažų, dar kartą pertrinti blenderiu.

7. Uždengti maistine plėvele „į kontaktą“ ir palikti  
stabilizuotis 24 val šaldytuve.

8. Prieš naudojimą pašildyti mikrobangų krosnelėje ir 
pertrinti blenderiu.

*Darbo T – apie 33oC

Veidrodinė glazūra

7 Galima naudoti miltelinius arba gelinius dažus
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Ingredientai:

50 gr šalto sviesto
60 gr rudojo cukraus
65 gr migdolų miltų
60 gr kvietinių miltų

Gaminimo eiga:

1. Visus ingredientus pertrinti kartu kombaine 
antgalio “mentelė” pagalba iki stambių
trumpinių konsistencijos.

2. Paskirstyti skardoje, išklotoje kepimo  
popieriumi arba silikoniniu kilimėliu.

3. Kepti iki 150-160oC įkaitintoje orkaitėje  
apie 13-15 min (iki gražios lengvai rudos  
spalvos).

štroizelis
Ingredientai:

200 gr iškepto štroizelio
100 gr baltojo šokolado 

Cacao Barry Zephyr
17 gr ištirpinto sviesto
17 gr migdolų pastos8

48 gr feulletine dribsnių9
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Gaminimo eiga:

1. Visus ingredientus pertrinti kartu kombaine 
antgalio “mentelė” pagalba iki stambių
trumpinių konsistencijos.

2. Paskirstyti skardoje, išklotoje kepimo  
popieriumi arba silikoniniu kilimėliu.

3. Kepti iki 150-160oC įkaitintoje orkaitėje  
apie 13-15 min (iki gražios lengvai rudos  
spalvos).

karūna
Ingredientai:

200 gr iškepto štroizelio
100 gr baltojo šokolado 

Cacao Barry Zephyr
17 gr ištirpinto sviesto
17 gr migdolų pastos8

48 gr feulletine dribsnių9

Gaminimo eiga:

1. Šokoladą ištirpinti.

2. Sumaišyti kartu visus ingredientus, kad sausos 
dalys gerai pasidengtų sviestu, šokoladu ir pasta.

3. Paskirstyti masę tarp dviejų žiedų (18 ir 20 cm). 

4. Tarpe tarp žiedu būtina iškloti dvi kepimo
popieriaus juostas, tarp kurių talpinama masė, kad 
jai sušalus nepriliptų prie žiedų.

5. Užšaldyti 6-12 val.

6. Užšalusią karūną išimti iš žiedų.

7. Perpjauti į dvį dalis.

8. Pabarstyti netirpia cukraus pudra.

Karūna

8 Vietoje pastos galima naudoti naudoti praline
9 Neturint dribsnių, padidinti atitinkamu kiekiu štroizelio kiekį receptūroje
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Ingredientai:

160 gr gliukozės
150 gr dekstrozės

330 gr vandens
207 gr cukraus

2 gr citrinų rūgšties
10 gr NH pektino

Gaminimo eiga:

1. Sumaišyti vandenį, gliukozę ir dekstrozę 
ir pakaitinti iki 40ºC.

2. Įmaišyti pektiną, sumaišytą su cukrumi. 

3. Užvirti ir virti dar 2 min, įmaišyti citrinos  
rūgštį ir virti dar 1 min.

4. Supilti į švarų indą, uždengti maistine  
plėvele „į kontaktą“ ir palikti stabilizuotis  
24 val šaldytuve.

5. Prieš naudojimą pašildyti ir išmaišyti.

neutrali glazūra
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Gaminimo eiga:

1. Į Universo formą supilti visą musą ir įspausti užšalusį įdarą  
(compote su biskvitais).

2. Užšaldyti 12-24 val.

3. Užšaldytą tortą padengti glazūra.

4. Perkelti ant padėkliuko ir atsargiai apjuosti nuglazūruotą tortą iš dviejų pusių, 
kad sutaptų sujungimo vieta.

5. Tortą papuošti šokoladiniu suktuku.

surinkimas

Gaminimo eiga:

1. Sumaišyti vandenį, gliukozę ir dekstrozę 
ir pakaitinti iki 40ºC.

2. Įmaišyti pektiną, sumaišytą su cukrumi. 

3. Užvirti ir virti dar 2 min, įmaišyti citrinos  
rūgštį ir virti dar 1 min.

4. Supilti į švarų indą, uždengti maistine  
plėvele „į kontaktą“ ir palikti stabilizuotis  
24 val šaldytuve.

5. Prieš naudojimą pašildyti ir išmaišyti.
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Dekoravimas: šokoladiniu suktuku

Tortas degustuojamas po 12 val nuo papuošimo. Iki degustavimo laikomas šaldytuve 
+4C.

Torto galiojimo laikas – iki 72 val.

papildoma informacija

šokoladinis suktukas


