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Desertų rinkinys „Rožinė svajonė“:

• Musinis tortas „Pink lady“. Aviečių kremas, braškių coulis, liči coulis, 
plaktas vanilinis ganašas, marcipaninis biskvitas, veidrodinė glazūra.

• Pjaustytas pyragaitis „Aviečių meilė“.  Aviečių ir braškių musas, 
aviečių compote, mohito ganašas,  pistacijų Džokonda biskvitas, 
veidrodinė glazūra.

• Tartaletė „Krepšelis“.  Aviečių compote, Valrhona inspiration aviečių 
šokolado cremeux, migdolų biskvitas, sable, „Gourmet“ glazūra.



Desertų rinkinys 
„Rožinė svajonė“:

• Musinis tortas „Pink lady“

• Pjaustytas pyragaitis „Aviečių meilė“

• Tartaletė „Krepšelis“



Musinis tortas „Pink 
lady“



Musinis tortas „Pink lady“

Marcipaninis biskvitas

300g marcipano

2g druskos

260g kiaušinių

40g miltų

40g kukurūzų krakmolo

15g invertinio cukraus

115g išlydyto sviesto

15g vanilės pastos

• Kiaušinius išplakti su marcipanu iki 
pūrios masės.

• Lėtai įmaišyti išlydytą 50˚C sviestą.

• Sudėti visus likusius sausus 
ingridientus ir švelniai išmaišyti 
mentele.

• Paskirstyti ant 40 x 35cm silikoninio 
kilimėlio .

• Kepti 165 ˚C apie 20-25min.

• Atvėsinti, iš biskvito išpjausti 16cm 
diametro žiedą , kurį užšaldyti iki 
surinkimo.



Musinis tortas „Pink lady“
• Forma 16cm žiedas

Aviečių kremas

100g aviečių tyrės

30g kiaušinio trynių

40g kiaušinių

13g cukraus

10g želatinos masės

27g sviesto

• Išmaišyti trynius ir kiaušinius su
cukrumi.

• Aviečių tyrę pašildyti iki 40˚C.

• Įmaišyti kiaušinių ir trynių masę į 
pašildytą tyrę ir virti iki 82 ˚C 20s.

• Sudėti želatinos masę.

• Palikti atvėsti iki 36 ˚C, tada sudėti 
minkštą sviestą ir sumaišyti blenderio
pagalba.

• Sudėti į 16cm žiedą su termo atsparia 
plėvele ir užšaldyti.



Musinis tortas „Pink lady“
• Forma 16cm žiedas

Braškių coulis

125g braškių tyrės

40g aviečių gabaliukų

20g invertinio cukraus

3g pektino NH

20g cukraus

25g želatinos masės

3g citrinos sulčių

• Sumaišyti braškių tyrę su 
avietėmis, sudėti invertinį cukrų ir 
pašildyti iki 40C̊.

• Cukrų sumaišyti su pektinu ir įberti 
į kaitinamą masę.

• Masę užvirti.

• Supilti citrinos sultis išmaišyti ir 
sudėti želatinos masę.

• Sudėti į 16cm žiedą su termo
atsparia plėvele ir užšaldyti.



Musinis tortas „Pink lady“
• Forma 16cm žiedas

Liči coulis

150g liči tyrės

25g želatinos masės

8g vandens

4g kukurūzų krakmolo

• Kukurūzų krakmolą sumaišyti su 
šaltu vandeniu ir supilti į liči tyrę 
paruoštą kaitinimui.

• Masę užvirti.

• Sudėti želatinos masę.

• Sudėti į 16cm žiedą su termo
atsparia plėvele ir užšaldyti.



Musinis tortas „Pink lady“

Plaktas vanilinis ganašas

30g želatinos masės

400g grietinėlės (35-36%)

2g vanilės pastos

80g balto šokolado

• Pašildyti grietinėlę su vanilės 
pasta iki 65 C̊.

• Karštą masę supilti ant šokolado
ir želatinos masės. Palikti 
kelioms min.

• Blenderio pagalba sumaišyti.

• Masę palikti šaldytuve pravėsti
bent 12val.

• Prieš naudojimą – išplakti iki 
lengvos konsistencijos.



Musinis tortas „Pink lady“

Veidrodinė glazūra
130 g vandens 
200 g cukraus 
200 g gliukozės sirupo
145 g sutirštinto pieno
220 g baltojo šokolado
16 g želatinos
Dažai

• Sumaišyti vandenį, cukrų ir 
gliukozę ir kaitinti iki 103 ̊C .

• Gautą sirupą supilti ant sutirštinto 
pieno ir šokolado. Sumaišyti 
blenderiu.

• Sudėti želatiną ir dar kartą 
išmaišyti.

• Suberti per sietelį dažus, sumaišyti 
blenderiu.

• Laikyti iki glazūravimo bent 
8val.šaldytuve, uždengus maistine 
plėvele. 

• Glazūravimo temp.- 30-35 ̊C.



Musinis tortas „Pink lady“

Torto surinkimas:
1. Tortas renkamas formoje 

„Eclipse“.
2. Surenkama tokia tvarka:
• Plaktas vanilinis ganašas (2/3 nuo 

pasigaminto kiekio)
• Liči coulis
• Braškių coulis
• Aviečių kremas
• Likęs plaktas vanilinis ganašas
• Marcipaninis biskvitas

• Surinktą formą užšaldyti bent
12val.

• Išėmus iš formos padengti 
veidrodine glazūra.

• Laikyti šaldytuve bent 4 val iki 
pateikimo.

• Skanaus !



Pjaustytas pyragaitis 
„Aviečių meilė“
• Aviečių ir braškių musas

• Aviečių compote

• Mohito ganašas

• Pistacijų biskvitas Džokonda

• Veidrodinė glazūra.



Pjaustytas pyragaitis „Aviečių meilė“

Biskvitas Džokonda

220g kiaušinių 

120g cukraus pudros 

90g pistacijų branduolių (sumaltų, 
nesūdytų) 

30g sviesto 

40g miltų

120g baltymų 

60g cukraus

• Kiaušinius išplakti su cukraus pudra 
ir pistacijosmis. 

• Sviestą ištirpinti. 

• Iš baltymų ir cukraus padaryti 
morengą. 

• Į išplaktą kiaušinių masę supilti 
sviestą. Išmaišyti. 

• Suberti persijotus miltus ir 
morengą. Išmaišyti. 

• Paskirstyti ant 40x35cm kilimėlio.

• Kepti 200C̊ 12 min.



Pjaustytas pyragaitis „Aviečių meilė“

Aviečių compote

30g invertinio cukraus 

90g šaldytų aviečių

195g aviečių tyrės

20g cukraus

7g pektino

5g citrinų sulčių

4g želatinos masės

• Aviečių tyrę sumaišyti su 
invertiniu cukrumi ir pradėti 
kaitinti.

• Pektiną sumaišyti su cukrumi ir
sudėti į kaitinamą masę. Užvirti.

• Supilti citrinų sultis.

• Sudėti šaldytas avietes.Išmaišyti,

• Sudėti želatinos masę.

• Palikti atvėsti iki deserto 
surinkimo.



Pjaustytas pyragaitis „Aviečių meilė“

Aviečių ir braškių musas

300g kreminio sūrio

60g cukraus

80g aviečių tyrės

80g braškių tyrės

10g želatinos (lapeliais, 200bloom)

150g grietinėlės (35-36%)

• Kreminį sūrį su cukrumi pašildyti 
vandens garų vonelėje iki 
lengvos/pūrios konsistecijos.

• Aviečių tyrę sumaišyti su braškių tyre. 
Supilti išbrinkintą ir pašildytą želatiną. 
Išmaišyti.

• Gautą masę lengvai su mentele 
įmaišyti į kreminio sūrio masę.

• Išplakti šaltą grietinėlę iki lengvos
konsistencijos.

• Plaktą grietinėlę atsargiai įmaišyti į 
kreminio sūrio masę.

• Palikti kambario temperatūroje iki 
surinkimo. 



Pjaustytas pyragaitis „Aviečių meilė“

Mohito ganašas

100g grietinėlės (35-36%)

50g laimo sulčių

laimo žievelės

200g balto šokolado

1 šakelė mėtos lapelių

• Sumaišyti grietinėlę su laimo
sultimis. 

• Sudėti laimo žievelę, mėtų lapelius. 

• Pakaitinti. Palikti pastovėti 10 min.

• Perkošti. Karštą masę supilant ant 
šokolado. Palikti pastovėti 2 min.

• Blenderio pagalba sumaišyti.

• Laikyti šaldytuve per naktį.

• Prieš naudojimą palaikyti kambario 
temp. arba 10s mikrobangų 
krosnelėje.



Pjaustytas pyragaitis „Aviečių meilė“

Veidrodinė glazūra
130 g vandens 
200 gr cukraus 
200 g gliukozės sirupo
145 g sutirštinto pieno
220 g baltojo šokolado
16 g želatinos
Dažai

• Sumaišyti vandenį, cukrų ir 
gliukozę ir kaitinti iki 103 ̊C .

• Gautą sirupą supilti ant sutirštinto 
pieno ir šokolado. Sumaišyti 
blenderiu.

• Sudėti želatiną ir dar kartą 
išmaišyti.

• Suberti per sietelį dažus, sumaišyti 
blenderiu.

• Laikyti iki glazūravimo bent 
8val.šaldytuve, uždengus maistine 
plėvele. 

• Glazūravimo temp.- 30-35 ̊C.



Pjaustytas pyragaitis „Aviečių meilė“

Surinkimas:

1. Desertas formuojamas 22x22cm 
metalinėje formoje. Šonuose dedama 
acetato juosta.

2. Formoje sluoksniuojama tokia tvarka:

• Biskvitas

• Aviečių ir braškių musas

• Biskvitas

• Aviečių compote

• Biskvitas

• Mohito ganašas

3. Surinktas desertas dedamas užšaldyti 
bent 6val.

4. Neišėmus iš formos desertas deserto 
viršus padengiamas plonu glazūros 
sluoksniu.

5. Dedama atgal į šaldiklį 30min.

6. Išėmus nuimama forma ir acetato 
juosta. Nupjaunama po 0,5cm iš 
kiekvieno kvadrato krašto.

7. Desertas pjaustomas 4x6cm 
gabalėliais.

8. Paliekamas atšilti bent 2val. iki 
pateikimo.

• Skanaus!



Tartaletė „Krepšelis“



Tartaletė „Krepšelis“

Sable tešla:

47 g sviesto

27 g cukraus pudros

10 g migdolų miltų 

105 g miltų

20g kiaušinių

• Į kombaino indą sudėti gabaliukais 
supjaustytą sviesta, miltus, cukrų, 
druską ir migdolų miltus. 

• Išmaišyti iki smėlio konsistencijos.

• Sudėti kiaušinius ir maišyti, kol 
susiformuos vientisa tešla.

• tešlą iškočioti tarp dviejų gitaros lapų 
iki 0,3 cm storio. 

• Palikti šaldytuve bent 20min.

• Formuoti didesnes nei 6cm diametro
tartaletes be dugno.

• Kepti: T – 160C̊ 13 min iki lakavimo 
5min po lakavimo (iki gražios spalvos).



Tartaletė „Krepšelis“

Migdolų biskvitas

25g migdolų miltų

25g cukraus pudros

1 kiaušinis

1 baltymas

20g miltų

15g cukraus

• Sumaišyti migdolų miltus, 
cukraus pudrą ir kiaušinį.

• Baltymą išplakti su cukrumi.

• Lengvai įmaišyti morengą į masę.

• Suberti ir lengvai išmaišyti
persijotus miltus.

• Paskirstyti ant kilimėlio maždaug 
20x15cm plote.

• Kepti 180˚C 12min.



Tartaletė „Krepšelis“

Aviečių compote

30g invertinio cukraus 

90g šaldytų aviečių

195g aviečių tyrės

20g cukraus

7g pektino

5g citrinų sulčių

4g želatinos masės

• Aviečių tyrę sumaišyti su 
invertiniu cukrumi ir pradėti 
kaitinti.

• Pektiną sumaišyti su cukrumi ir
sudėti į kaitinamą masę. Užvirti.

• Supilti citrinų sultis.

• Sudėti šaldytas avietes.Išmaišyti,

• Sudėti želatinos masę.

• Palikti atvėsti iki deserto 
surinkimo.



Tartaletė „Krepšelis“

Valrhona inspiration aviečių 
šokolado cremeux

250g aviečių tyrės

15g invertinio cukraus

8g želatinos (200bloom)

40g vandens (želatinai)

350g Valrhona inspiration aviečių 
šokolado 

500g grietinėlės (35-36%)

Dažai

• Sumaišyti aviečių tyrę su dažais ir 
invertiniu cukrumi ir užvirti.

• Įdėti išbrinkintą želatiną.

• Gautą masę supilti ant šokolado ir
palaukus 2min išmaišyti naudojant
blenderį.

• Supilti šaltą grietinėlę. Dar kartą 
išmaišyti blenderiu.

• Palikti šaldytuve bent 12val.



Tartaletė „Krepšelis“

„Gourmet“ glazūra

100 g baltojo šokolado

10 g aliejaus

20 g smulkiai sukapotų lazdyno 
riešutų

Dažai

• Šokoladą ištirpinti mikrobangų 
krosnelėje.

• Riešutus pakepinti orkaitėje.

• Supilti aliejų. Išmaišyti. 

• Suberti dažus

• Suberti stambiai kapotus 
riešutus. 

• Glazūravimo temp. – apie 30C.



Tartaletė „Krepšelis“

Surinkimas:

1. Iš migdolinio biskvito išspaudžiame 
6cm diametro diskelius.

2. Metaliniame 6cm diametro žiede 
(apačia aptraukta maistine 
plėvele)formuojame:

• Dedame migdolinio biskvito diskelį

• Dedame aviečių šokolado cremeux per 
visą biskvito plotį ir maždaug 1/3 aukščio.

• Žiedo centre dedame šaukštelį aviečių 
compote.

• Vėl dedame aviečių šokolado cremeux iki 
pat viršaus.

3. Mentele išlyginame paviršių – žiedas 
turi būti pilnai užpildytas.

4. Užšaldome bent 6val.

5. Išimame įdarą iš žiedo ir pjauname 
pusiau.

6. Puselę nardiname į „Gourmet“ glazūrą 
ir paliekame sustingti kambario temp.

7. Glazuruotą įdarą gliukozės ar maistinių
klijų pagalba pritvirtiname prie 
tartaletės.

8. Dekoruojame.

Skanaus!


