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Pasirinkta spalvų paletė





Prancūziško stiliaus desertas – tortas 
„Havana“



Receptūra

Biskvitas Dakuaz su kokosais

 

120 gr baltymų  

 

50 gr cukraus  

 

40 gr migdolų miltų  

 

25 gr miltų  

 

85 gr cukraus pudros  

 

65 gr kokoso drožlių 

 

 

Baltymus išplakti kartu su cukrumi iki 

standžios, bet minkštos morengos 

konsistencijos.  

 

Įmaišyti likusius ingredientus.  

 

Konditerinio maišelio ir antgalio 10 mm 

pagalba išspausti 16 cm diametro 

apskritimą. 

 



• Traškus sluoksnis su kokosais

 

3 gr kakavos sviesto 

 

30 gr baltojo šokolado 

 

45 gr migdolų riešutų praline 

 

55 gr kokosodrožlių 

 

 

Kakavos sviestą ir šokoladą ištirpinti 

mikrobangų krosnelėje arba garų vonelėje. 

 

Įmaišyti praline ir drožles. 

Paskirstyti plonu sluoksniu ant kepimo 

popieriaus 16 cm apskritimą. 

 



Ananasų ir mango compote

70 gr mangų tyrės

30 gr ananasų tyrės

110 gr ananasų gabaliukų

80 gr mangų gabaliukų

20 gr cukrus

3 gr želatinos

Želatiną užmerkti dideliame kiekyje šalto vandens.

Visus likusius ingredientus užvirti, sudėti 

išbrinkusią želatiną ir gerai išmaišyti.

Supilti į 16 cm diametro žiedą. Užšaldyti.



Abrikosų musas

 

180 gr abrikosų tyrės 

 

30 gr laimo sulčių 

 

55 gr cukraus 

 

6 gr želatinos 

 

210 gr grietinėlės 

 

Abrikosų tyrę ir laimo sultis su cukrumi 

pakaitinti iki 80C. 

 

Įmaišyti želatiną. 

 

Atvėsinti iki 35C ir įmaišyti iki pusės 

standumo išplaktą grietinėlę. 

 



Klasikinės tematikos desertas – Egzotinis 
tiramisu



Receptūra
Biskvitas Financier
 

120 gr cukraus pudros 

 

55 gr kokosų miltų 

 

55 gr miltų 

 

2 gr kepimo miltelių 

 

1 gr druskos 

 

120 gr baltymų 

 

10 gr medaus  

 

60 gr sviesto 
 

 

Išmaišyti cukraus pudrą, kokosų miltus, 

miltus ir kepimo miltelius, druską. 

 

Palaipsniui supilti baltymą ir medų (40ºC). 

 

Supilti ištirpintą sviestą (60ºC). 

 

Supilti į kvadratą 20x20 cm ir kepti iki 

180ºC įkaitintoje orkaitėje apie 15 min. 

 



Sirupas

 

110 gr vandens 

 

10 gr cukraus 

 

25 gr mangų tyrės 

 

15 gr pasiflorų tyrės 

 

 

Užvirti vandenį su cukrumi ir supilti tyres. 

 

 



Pasiflorų cremux

 

160 gr pasiflorų tyrės 

 

65 gr kiaušinių  

 

60 gr cukraus  

 

3 gr želatinos  

 

18 gr minkšto sviesto 

 

 

Kiaušinius sumaišyti su cukrumi. Supilti 

tyrę ir virti, kol masės temperatūra pasieks 

82C°.  

 

Įmaišyti želatiną. 

 

Įmaišyti sviestą ir sutrinti blenderio pagalba.  

 

Supilti į 16 cm diametro žiedą. Užšaldyti. 

 

 



Kokosų namelaka

 
75 gr kokosų tyrės  

 

15 gr gliukozės  

 

20 gr invertinio cukraus  

 

120 gr baltojo šokolado  

 

233 gr grietinėlės  

 

 

Tyrę užvirti kartu su gliukoze ir invertiniu 

cukrumi.  

 

Palaipsniui supilti ant šokolado ir paruošti 

emulsiją. 

 

Įmaišyti šaltą grietinėlę.  

 

Palikti šaldytuve 12 val. 

 



• Marcarpone sūrio namelaka 

 

 225 gr grietinėlės (1) 

 

3 gr želatinos vanilės pasta  

 

130 gr baltojo šokolado  

 

175 gr grietinėlės (2)  

 

200 gr mascarponės sūrio 
 

 

Sumaišyti grietinėlę (1) su vanile, pakaitinti 

grietinėlę ir sudėti ištirpintą želatiną.  

 

Per tris kartus supilti grietinėlę ant šokolado 

ir padaryti emulsiją blenderio pagalba.  

 

Sudėti mascarponės sūrį ir supilti grietinėlę 

(2).  

 

Palikti 24 val šaldytuve. 

 



Papildantis desertas – tartaletė „Cuba“



Receptūra

Sable tešla su kokosais

 

160 g kvietinių miltų 

 

25 g kepintų kokosų miltų 

 

45 g cukraus pudros  

 

1 g druskos  

 

75 gr šalto sviesto  

 

30 gr kiaušinių 

 

Į kombaino indą (antgalis mentelė) sudėti 

gabaliukais supjaustytą sviesta, miltus, 

cukraus pudrą, druską ir lazdyno riešutų 

miltus.Išmaišyti iki smėlio konsistencijos.  

 

Sudėti kiaušinius ir maišyti, kol susiformuos 

vienas tešlos rutuliukas. 

 

Iškočioti tešlą tarp dviejų kepimo popieriaus 

lapų iki 3-5 mm storio. Palikti šaldytuve 

min - 20 min. 

 

 



Dacquoise biskvitas su tropinių vaisių arbata

 

80 gr kokosų  miltų 

 

30 gr cukraus pudros 

 

40 gr kvietinių miltų 

 

200 gr baltymų 

 

80 gr cukraus 

 

14 gr tropinių vaisių arbatos 

 

 

Išplakti baltymus kartu su cukrumi iki 

standžios, bet minkštos morengos 

konsistencijos. 

 

Įmaišyti likusius ingredientus. 

 

Supilti į silikoninį kilimėlį 30x30 ir iki 

165ºC įkaitintoje orkaitėje apie 12-15 min. 

 

 



Egzotinių vaisių coulis
 
50 gr pasiflorų tyrės 
 
30 gr mangų tyrės 
 
20 gr ananasų tyrės 
 
10 gr cukrus 
 
 2 gr želatinos 
 
Vanilės pasta 
 

 
Želatiną užmerkti dideliame kiekyje šalto 
vandens. 
 
Tyres, cukrų ir vanilės pastą pakaitinti, sudėti 
išbrinkusią želatiną ir gerai išmaišyti. 
 
Supilti į konditerinį maišelį. 

 



Kokosų namelaka

 

75 gr kokosų tyrės  

 

15 gr gliukozės  

 

20 gr invertinio cukraus  

 

120 gr baltojo šokolado  

 

233 gr grietinėlės  

 

 

Tyrę užvirti kartu su gliukoze ir invertiniu 

cukrumi.  

 

Palaipsniui supilti ant šokolado ir paruošti 

emulsiją. 

 

Įmaišyti šaltą grietinėlę.  

 

Palikti šaldytuve 12 val. 

 


