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• Musinis tortas su ananasais ir bazilikais

• Aviečių opera

• Pistacijų choux su avietėmis



Musinis tortas su ananasais ir 
bazilikais

Biskvitas
80g. migdolų miltų

80g. cukraus pudra

30g. balymų

70g. kiaušinių

80g. trynių

2vnt. laimo žievelės

30g. sviesto

90g. baltymų

70g. cukraus

80g. miltų

0,5g. kepimo miltelių

• Migdolų miltus, cukraus pudra ir baltymus sumaišyti iki 
marcipano masės.Įdėti kiaušinius ir trynius. Gerai 
išplakti šluotele.

• Sumaišyti miltus ir kepimo miltelius, persijoti ir įmaišyti 
į pagrindinę masę.

• Įmaišyti ištirpintą sviesta ir laimo žievelę.

• Atskirai išsiplakti baltymus su cukrumi. Gautą morenga 
mentelės pagalba atsargiai įmaišyti į pagrindinę masę.

• Paskirstyti ant silikoninio kilimėlio su borteliais ir kepti 
175 C – 14min.



Ananasų ir laimo compote

110g. ananasų tyrės

17g. gliukozės sirupo

15g. cukraus

2g. pektino NH

10g. laimo sulčių

1vnt. laimo žievelės

100g. konservuotų ananasų

2g. želatinos

Bazilikų diplomat kremas

125g. pieno

50g. cukraus

10g. kukurūzų krakmolo

25g. trynių

12g. kiaušinių

12g. sviesto

3g. želatinos

20g. baziliko lapelių

1vnt. laimo sulčių

120g. grietinėlės

vanilės pasta

• Sumaišyti tyre su gliukoze. Pektiną sumaišyti su cukrum ir 
įmaišyti į tyrę. Užvirti.

• Užvirus supilti sultis, sudėti išbrinkusią želatiną.

• Įmaišyti konservuotus ananaso gabaliukus ir laimo 
žievelę. Supilti masę į 16 cm. žiedą ir užšaldyti.

• Išvirti patissier kremą iš pieno, vanilės pastos, cukraus, 
kukurūzų krakmolo, trynių ir kiaušinių. Į gauta kremą 
įmaišyti išbrinkusią želatiną.

• Atvėsinti kremą iki +30C, įmaišyti sviestą.

• Baziliko lapelius sutrinti su sultimis. Įmaisyti į patissier 
kremą.

• Į kremą įmaišyti plaktą grietinėlę. Gautą masę supilti ant 
ananasų ir laimo compote, užšaldyti.



Vanilinis musas

280g. pieno

65g. cukraus

22g. kukurūzų krakmolo

55g. trynių

25g. kiaušinių

25g. sviesto

4g. želatinos

170g. grietinėlės

vanilės pastos

Balto šokolado glazūra

65g. vandens

100g. cukraus

100g. gliukozės sirupo

70g. sutirštinto pieno

110g. balto šokolado

8g. želatinos

žalių dažų

• Išvirti patissier kremą iš pieno, vanilės pastos, 
cukraus, kukurūzų krakmolo, trynių ir kiaušinių. Į 
gautą kremą įmaišyti išbrinkusią želatiną.

• Atvėsinti kremą iki +30C, įmaišyti sviestą.

• Į kremą įmaišyti plaktą grietinėlę. 

• Iš vandens, cukraus ir gliukozės išvirti sirupą (103C).

• Sirupą supilti ant šokolado ir kondensuoto pieno. 
Sumaišyti blenderiu. Sudėti išbrinkusią želatiną, 
sumaišyti.

• Sudėti dažus, sumaišyti blenderiu. Uždengti maistine 
plėvele ir palikti per naktį. Darbo temp. 30-35C.



Aviečių opera
Biskvitas su migdolais

85g. migdolų miltų

85g. cukraus pudros

26g. balymų

35g. kiaušinių

100g. trynių

85g. miltų

35g. sviesto

100g. baltymų

75g. cukraus

1g. sausų baltymų

40g. migdolų riešutų

Aviečių ganašas

105g. Valrhona aviečių 
šokolado

210g. grietinėlės

3g. želatinos

• Migdolų miltus, cukraus pudra ir baltymus sumaišyti 
iki marcipano masės. Įdėti kiaušinius ir trynius. Gerai 
išplakti šluotele.

• Miltus persijoti ir įmaišyti į pagrindinę masę. Įmaišyti 
ištirpintą sviestą.

• Atskirai išsiplakti baltymus, cukrų ir sausus baltymus. 
Gautą morengą mentelės pagalba atsargiai įmaišyti į 
pagrindinę masę. Įmaišyti smulkintus migdolus.

• Paskirstyti ant silikoninio kilimėlio su borteliais ir kepti 
175 C – 14min.

• Pakaitinti grietinėlę ir supilti ant šokolado.

• Sudėti išbrinkusią želatiną. Išmaišyti blenderiu. Palikti 
per naktį.

• Prieš surinkimą masę išplakti šluotele.



Aviečių compote

220g. aviečių tyrės

35g. gliukozės sirupo

30g. cukraus

4g. pektino NH

15g. citrinos sulčių

120g. aviečių

4g. želatinos

Prancūziškas sviestinis kremas

90g. trynių

185g. cukrus

75g. vandens

250g. sviesto

• Sumaišyti tyre su gliukoze. Pektiną sumaišyti su 
cukrum ir įmaišyti į tyrę. Užvirti.

• Užvirus supilti sultis, sudėti išbrinkusią želatiną.

• Įmaišyti avietes. 

• Iš vandens ir cukraus išvirti sirupą(118C).

• Trynius sudėti į maišymo indą ir pradėti plakti 
šluotele. Nenustojant plakti, pilti sirupą plona 
srovele.

• Gauta masę atvesinti. Plakant dalimis sudėti 
kambario temp. sviestą. Plakti iki standaus kremo.



Aviečių sirupas

100g. cukraus

100g. vandens

40g. aviečių tyrės

Glazūra

100g. vandens

125g. cukraus

10g. želatinos

70g. Valrhona aviečių 
šokolado

30g. balto šokolado

• Iš vandens ir cukraus išvirti sirupą. Gautą sirupą 
sumaišyti su tyre.

• Iš vandens ir cukraus išvirti sirupą. Gautą sirupą supilti 
ant šokolado. Sudėti išbrinkusią želatiną. Sutrinti viską 
blenderiu.

• Palikti šaldytuve iki surinkimo.



Pistacijų ir aviečių choux
Plikyta tešla

125g. pieno

125g. vandens

15g. invertinio cukraus

4g. druskos

4g. cukraus

110g. sviesto

150g. spelta miltų

200g. kiaušinių

Craqueline

50g. sviesto

60g. rudo cukraus

60g. miltų

• Pieną, vandenį, invertinį cukrų, druską, cukrų ir kambario 
temp. sviestą pakaitinti.

• Suberti miltus ir medinės mentelės pagalba maišyti kol 
masė pradės jungtis į kamuoliuką.

• Masę sudėti į kombainą. Maišyti mentele kol masė pravės 
ir po truputį pilti kiaušinius kol tešla taps 
vienalyte(grietinės konsistencijos)

• Masę uždengti maistine plėvele ir palikti per naktį.

• Konditerinio maišelio pagalba išspausti norimo dydžio 
pyragaičius ant “air mat” kilimėlio ir kepti 175C-12min., 
155C-20min.

• Visus ingredientus sumaišyti. Masę iškočioti tarp gitaros 
lapų. Užšaldyti. Metalinio žiedo pagalba išspausti norimo 
dydžio plokšteles.



Pistacijų plikytas kremas

225g. pieno

70g. cukraus

30g. kukurūzų krakmolo

85g. trynių

vanilės pastos

65g. pistacijų pastos

Aviečių confit

80g. aviečių tyrės

40g. cukraus

2g. Pektino NH

2g. želatinos

2g. citrinos sulčių

Itališka morenga

150g. cukraus

40g. vandens

55g. baltimų

15g. cukraus

1g. eibumino

• Trynius sumaisyti su cukrumi ir krakmolu. Pieną ir 
vanilės pastą pakaitinti ir supilti ant kiaušinių masės.

• Visą masę užvirti ir pakaitinti. Atvėsinti ir įmaišyti 
pistacijų pastą.

• Sumaišyti cukrų su pektinu. Įmaišyti į tyrę ir užvirti.

• Supilti sultis-išmaišyti. Įdėti išbrinkusią želatiną. Gautą 
masę supilti į konditerinį maišelį.

• Iš vandens ir cukraus išvirti sirupą (118C).

• Eibumina sumaišyti su cukrumi ir išplakti su baltymais.

• Nenustojant plakti, lėtai supilti sirupą.
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