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• Dviaukštis musinis tortas. 20cm juodųjų serbentų confi su aviečių 
musu, traškiu sluoksniu. 16cm ananasų confi su apelsinų musu. 
Aplietas veidrodine glazūra.

• Pyragaičiai su pistacijų creme-brulee, vyšnių karamele ir musas 
diplomat su pistacijų pasta. Apipurkštas veliūru ir panardintas 
gourmet glazūroje.

• Macarons su vaniliniu ganašu ir kavos ganašu.



Dviaukštis tortas

Biskvitas finansier 18 cm ir 14 cm:

• 180 gr cukraus pudra
• 15 gr invertinio cukraus
• 82,5 gr migdolų miltai
• 82,5 gr miltų
• 3 gr kepimo miltelių
• 97,5 gr sviesto
• 180 gr baltymų
• 1,5 gr druskos

• Menteles pagalba išmaišyti cukraus 
pudrą, migdolų miltus, miltus ir 
kepimo miltelius, druską.

• Palaipsniui supilti baltymą ir 
invertinį cukrų 40°C.

• Supilti ištirpiną sviestą 60°C.
• Supilti į žiedus 18cm ir 14 cm. Kepti 

iki 180°C įkaitintoje orkaitėje apie 
15-18 min.



Dviaukštis tortas
Ananasų confi (14cm):

• 40 gr invertinio cukraus 

• 2,4 gr želatinos 

• 179 gr ananasų tyrės 

• 2,4 gr citrinų sulčių 

• 12 gr cukraus

• 3,2 gr pektino NH

Juodųjų serbentų confi (18cm):

• 61,5 gr invertinio cukraus 

• 3,7 gr želatinos 

• 275 gr juodųju serbentų tyrės 

• 3,7 gr citrinų sulčių 

• 18,5 gr cukraus

• 5 gr pektino NH

• Užvirti puode tyrę, invertinį 
cukrų ir gerai sumaišytus cukrų ir 
pektiną.

• Supilti citrinos sultis ir sudėti 
želatiną.

• Supilti į žiedus ir užšaldyti.



Dviaukštis tortas

Apelsinų musas (14cm):

• 160 gr apelsinų tyrės

• 2,4 tryniai 

• 64 gr cukraus

• 10,4 gr želatinos

• 240 gr grietinėlės

• Vanilės pasta

Aviečių musas (18cm):

• 246gr aviečių tyrės

• 4 tryniai 

• 98,5 gr cukraus

• 16 gr želatinos

• 369 gr grietinėlės

• Vanilės pasta

• Trynius sumaišyti su cukrumi.

• Tyres pakaitinti ir supilti ant 
trynių.

• Grąžinti masę į puodą ir virti iki 
83°C

• Sudėti išbrinkusią želatiną. 
Išmaišyti.

• Atvėsinti iki 30-35°C. Įmaišyti iki 
pusės standumo plaktą 
grietinėlę.



Dviaukštis tortas

Traškus sluoksnis:

• Baltas šokoladas

• Migdolų riešutų pasta

• Feulletinas

• Šokoladą ištirpinti.

• Sumaišyti su likusiais 
ingridientais ir paskirstyti ant 
biskvito.



Pyragaičiai „Pistacija‘‘ 

Biskvitas Madlens:

• 175 gr kiaušinių 

• 120 gr rudojo cukraus 

• 55 gr pistacijų pastos 

• 175 gr miltų 

• 4 gr kepimo miltelių 

• 2 gr druskos 

• 160 gr sviesto 

• Sumaišyti kiaušinius, pistacijų 
pastą ir rudąjį cukrų. Išplakti iki 
standžios, bet minkštos ir purios 
masės. 

• Suberti persijotus miltus kartu su 
kepimo milteliais ir druska.

• Supilti ištrirpintą sviestą.

• Paskirstyti ant kilimėlio 42x32 
cm. 

• Kepti 180C apie 10-12 min



Pyragaičiai „Pistacija‘‘ 

Pistacijos creme-brulee:

• 90 gr pieno 

• 90 gr grietinėlės 

• 45 gr trynių 

• 25 gr cukraus 

• 25 gr pistacijos pastos 

• 3 gr želatinos 

• Užvirti pieną ir grietinėlę. 

• Trynius ištrinti su cukrumi ir 
pistacijų pasta. Supilti karštą 
pieną. Virti iki 82°C.

• Sudėti želatiną. 

• Atvėsinti iki surinkimo.



Pyragaičiai „Pistacija‘‘ 

Vyšnių karamelė:

• 130 gr cukraus 

• 90 gr grietinėlės 

• Vanilės pasta 

• 40 gr vyšnių tyrės 

• 4 gr želatinos 

• 95 gr sviesto

• Užvirti grietinėlę su vanile. 
Atskirai užvirti mango tyrę. 

• Iš cukraus paruošti sausą 
karamelę. Į cukrų supilti karštą 
grietinėlę ir išmaišyti. Supilti tyrę 
ir išmaišyti. Virti dar apie 
minutę. 

• Sudėti želatiną. 

• Atvėsinti maždaug iki 40°C ir 
blenderio pagalba įmaišyti 
sviestą. 



Pyragaičiai „Pistacija‘‘ 

Musas Diplomat su pistacijų pasta:

• 165 gr pieno 

• 30 gr trynių 

• 65 gr cukraus 

• 50 gr pistacijų pastos 

• 13 gr kukurūzų krakmolo 

• 5 gr želatinos 

• 265 gr grietinėlės

• Iš pieno, trynių, cukraus, pistacijų 
pastos ir krakmolo paruošti plikytą 
kremą. 

• Įmaišyti želatiną. 

• Atvėsinti iki 35-40°C ir įmaišyti 
grietinėlę. 



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

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

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

• Baltymus (II) ir eibuminą išplakti su 
cukrumi (II). Nenustojant plakti, 
supilti sirupą.

• Sumaišyti abi mases. 

• Išspausti macarons, palikti džiūti. 

• Įkaitinti orkaitę iki 155°C. Kepti apie 
15 min.



Macarons

Vanilinis ganašas:

• 150 gr grietinėlės 

• 10 gr vanilės pastos 

• 170 gr balto šokolado 

• 50 gr sviesto

• Užvirti grietinėlę kartu su vaniles 
pasta.

• Užpilti ant šokolado. Išmaišyti.

• Atvėsinti maždaug iki 40°C ir 
blenderio pagalba įmaišyti 
sviestą. 

• Palikti per naktį stabilizuotis ir 
jeigu reikia, mikserio pagalba 
paplakti iki reikiamos tekstūros.



Macarons

Kavos ganašas:

• 150 gr grietinėlės

• 165 gr pieniško šokoldo 

• 1 šaukštas kavos

• Į grietinėlę įdėti tirpios kavos ir 
užvirti.

• Supilti ant šokolado.

• Blenderio pagalba išmaišyti ir 
palikti stabilizuotis per naktį.



Spalvų paletė










