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Prancūziškas desertas 
Prancūziškas tortas su juodaisiais serbentais ir migdolais 

 
 

 
 

 
 



 
 
Tuiles migdolinis biskvitas 

65 g cukraus 
65 g migdolų drožlių 
30 g kvietinių miltų 
65 g baltymų 
50 g sviesto 
 
Sumaišyti cukrų, migdolus ir kvietimus miltus, įmaišyti baltymus. Supilti ištirpintą 
sviestą.  
Išmaišius ir uždengus plėvele „į kontaktą“ palikti šaldytuve mažiausiai 2 valandom. 
Paskirstyti į kepimo formą, kepti 180 C apie 15 min. Atvėsinti. 
 
 

Migdolų riešutų štroizelis 
 30 g migdolų miltų 
 13 g rudojo cukraus 
 13 g cukraus 
 25 g sviesto 
 25 g kvietinių miltų 
  
 Sumaišyti visus ingredientus, paskirstyti ant silikoninio kilimėlio, kepti 170 C apie 10     
min. Atvėsinti ir sutrupinti.  
 
 
Citrusinių vaisių – verbenos želė 
 200 g citrusų – verbenos tyrės 
 10 g vandens 
 30 g cukraus 
 6 g želatinos 
 
 Išbrinkinti želatiną. 
 Pakaitinti tyrę su vandeniu ir cukrumi, sudėti želatiną. Supilti į formą, palikti sustingti. 
 
Balto šokolado musas 
 150 g grietinėlės 
 90 g balto šokolado 
 60 g baltymų 
 50 g pieno 
 4 g želatinos 
 
 Išbrinkinti želatiną. 
 Išplakti baltymą iki standumo.  
 Pakaitinti pieną, įdėti želatiną ir baltą šokoladą. Išmaišyti. Lengvai įmaišyti baltymus 
ir iki pusės standumo išplaktą grietinėlę. 



 Paskirstyti ant sustingusio želė sluoksnio, šiek tiek apstingus paskirstyti štroizelį ir 
užšaldyti. 
 
 
Juodųjų serbentų musas 
 400 g juodųjų serbentų tyrės 
 150 g cukraus 
 2 g vanilės pastos 
 10 g želatinos 
 420 g grietinėlės 
 
 Išbrinkinti želatiną. 
 Serbentų tyrę pakaitinti su cukrumi ir vanile, kol cukrus ištirps. Sudėti želatiną. 
Atvėsinti iki 30 C ir įmaišyti iki pusės standumo išplaktą grietinėlę.  
 Surinkti tortą ir užšaldyti. 
 
Veliūras 
 60 g balto šokolado 
 60 g kakavos sviesto 
 Maistiniai dažai 
 
 Išlydyti baltą šokoladą kartu su kakavos sviestu, įdėti maistinių dažų, išplakti Bamix 
blenderiu. Purkšti apie 50 C temperatūros ant užšaldyto torto. 
 
 
Veidrodinė glazūra 
 130 g vandens 
 200 g cukraus 
 200 g gliukozės sirupo 
 145 g sutirštinto pieno 
 220 g baltojo šokolado 
 16 g želatinos 
 Maistiniai dažai 
  
 Išbrinkinti želatiną. 
 Sumaišyti vandenį, cukrų ir gliukozę, kaitinti iki 103 C. 
 Gautą sirupą supilti ant sutirštinto pieno ir šokolado. Išmaišyti blenderiu, sudėti 
želatiną, dažus ir dar kartą išmaišyti. 
 Uždengti plėvele „į kontaktą“ ir palikti šaldytuve per naktį.  
 Darbo temperatūra 30-35 C. 
  



Klasikinio stiliaus desertas 
Tiramisu su mėlynėmis indelyje 

 
 

 
 
 
 
Kavos musas 
 30 g cukraus 
 50 g trynių 
 70 g pieno 
 70 g grietinėlės (1) 
 6 g tirpios kavos 
 4 g želatinos 
 200 g pieniško šokolado 
 65 g juodo šokolado 
 230 g grietinėlės (2) 
 
 Trynius sumaišyti su cukrumi. Įpilti karštą pieną ir grietinėlę (1), virti ik 82 C. 
 Įmaišyti kavą ir želatiną. 
 Supilti ant iki pusės ištirpintų šokoladų, gerai išmaišyti. Įmaišyti iki pusės išplaktą 
prietinėle (2). 
 Paskirstyti po lygiai į desertines stiklines. Įdėti į šaldytuvą bent 6 valandoms. Likusį 
musą paskirstyti į dviejų dydžių silikonines pusferių formas – naudojama torto puošimui. 
Užšaldyti. 
 
 



Mėlynių compote 
 240 g mėlynių su uogomis tyrės 
 60 g cukraus 
 8 g pektino 
 2 g citrinos rūgšties 
 2 g želatinos 
  
 Išbrinkinti želatiną. 
 Tyrę pašildyti, suberti cukrų, sumaišytą su pektinu. Užvirti. Supilti citrinų rūgštį, įdėti 
želatiną. 
 Paskirstyti ant sustingusio kavos muso. 
 
 
Kavos šokolado trupiniai 
 60 g sviesto 
 60 g migdolų miltų 
 60 g kvietinių miltų 
 60 g rudojo cukraus 
 120 g kavos skonio pieniško šokolado Callebaut 
 
 Viską, išskyrus šokoladą, sumaišyti kombaine (mentelės antgalis). Paskirstyti ant 
kepimo kilimėlio, kepti 180 C apie 15 min.  
 Atvėsinus susmulkinti kombaine kartu su lydytu šokoladu.  
 Trupinius paskirstyti ant sustingusios mėlynių compote. 
Maskarponės musas 
 40 g kiaušinių trynių 
 40 g cukraus 
 35 g baltymų 
 300 g maskarponės 
 
 Ant garų vonelės iki baltumo išplakti trynius su cukrumi (30 g), pasiekti 70 C 
temperatūrą. Nuėmus nuo garų, įplakti maskarponę. Įmaišyti atskirai išplaktą baltymą su 
likusiu cukrumi. 
 Paskirstyti sluoksnį ant trupinių, šaldytuve palikti apstingti. 
 
 
 
 
 
  



Lydintis papildomas desertas 
Atvira tartaletė su morenga ir kavos ganašu 

 
 

 
 
 
 
Šokoladinė sable 
 105 g sviesto 
 60 g cukraus pudros 
 40 g kakavos miltelių 
 Šiek tiek druskos 
 30 g migdolų miltų 
 200 g kvietinių miltų 
 60 g kiaušinių 
 
 Viską, išskyrus kiaušinius, sudėti į kombainą ir su mentelės antgaliu išmaišyti iki 
smėlio konsistencijos.  
 Sudėti kiaušinius ir maišyti iki vientisos tešlos masės. 
 Iškočioti 3mm storio, atvėsinti šaldytuve 2 valandom. 
 Supjausčius norimo dydžio kepti 160 C apie 15 min. 
 
 
Kavos ir šokolado ganašas 
 5 g želatinos 
 200 g grietinėlės (1) 
 6 g tirpios kavos 



 20 g invertinio cukraus 
 20 g gliukozės sirupo 
 50 g balto šokolado 
 60 g pieniško šokolado 
 300 g grietinėlės (2) 
 50 g kavos pupelių 
 
 Išbrinkinti želatiną. 
 Pakaitinti grietinėlę (2), sudėjus kavos pupeles uždengti ir palikti bent pusvalandžiui. 
 Grietinėlę (1), gliukozę, invertinį cukrų ir tirpią kavą sumaišyti, užvirti. Sudėti želatiną. 
 Karštą skystį supilti ant šokoladų, išmaišyti blenderiu.  
 Sujungti su kita grietinėle (2), palikti šaldytuve per naktį. Išplakti. 
 
 
Braškių ir vyšnių confit 
 80 g braškių tyrės 
 90 g vyšnių tyrės  
 40 g invertinio cukraus 
 12 g cukraus 
 3 g pektino 
 2 g citrinų sulčių 
 
 Puode sujungti tyres su invertiniu cukrumi, supilti cukrų, sumaišytą su pektinu, 
užvirti. 
 Supilti citrinos sultis.  
 
 
Morenga 
 70 g baltymo 
 70 g cukraus 
 70 g cukraus pudros 
 10 g krakmolo 
 
 Plakti baltymą, pasirodžius putoms pamažu supilti cukrų. Toliau pilti cukraus pudrą ir 
krakmolą. Plakti iki pilno standumo.  
 3 mm pločio liniuočių pagalba ant silikoninio kilimėlio paskirstyti morengą plonu 
sluoksniu. Kepti 95 C apie 190 min. 
 
 
Balto šokolado musas 
 150 g grietinėlės 
 90 g balto šokolado 
 60 g baltymų 
 50 g pieno 
 4 g želatinos 
 
 Išbrinkinti želatiną. 



 Išplakti baltymą iki standumo.  
 Pakaitinti pieną, įdėti želatiną ir baltą šokoladą. Išmaišyti. Lengvai įmaišyti baltymus 
ir iki pusės standumo išplaktą grietinėlę. 
 Paskirstyti formoje ir užšaldyti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pasirinkta visų desertų spalvinė paletė: 

 


