
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tortas rinktas „Tower“ formoje 

Migdolų ir apelsinų biskvitas 

 

 37g cukraus 

 67 g kiaušinių 

 50 g migdolų miltų 

 3 g apelsino žievelės 

 20 g sviesto 

 18 g baltymų 

 11 g cukraus 

Traškus aviečių sluoksnis su 

Feuletinu 

 

0,5 g kakavos sviesto 

7 g aviečių inspiration 

šokolado 

8 g feuletino 

 

 

Vyšnių / Gervuogių comfit 

 

217 / 415 g tyrės  

30 / 60 g gliukozės  

45 / 90 g cukraus  

7 / 14 g pektino  

8 / 16 g citrinos sulčių 

2 / 4 g želatinos 

 

Eiga: 

 
Kombaino inde, su mentelės antgaliu, 

sumaišyti cukrų su kiaušiniais. 
Supilti migdolų miltus ir apelsino žievelę. 

Įmaišyti ištirpintą sviestą ( kamb. temp.) 

Išplakti kiaušinio baltymus su cukrumi iki 
minkštos morengos ir įmaišyti į masę. 

Supilti į 16cm žiedą. 

Kepti 175° 15min. 

 

Eiga: 

 
Kartu sumaišyti ištirpintą šokoladą ir 

kakavos sviestą.  

Sudėti feuletiną ir viską labai gerai 

sumaišyti, kad visas feuletinas būtų 

padengtas mase. 

Užtepti ant užšąlusio biskvito ir įdėti į 

kamerą. 

 

Eiga: 

 
Į puodą kaitinimui supilti tyrę, 

gliukozės sirupą ir pradėti kaitinti. 

Supilti pektiną, sumaišytą su cukrumi. 

Viską užvirti ir dar pakaitinti minutę. 

Supilti citrinos sultis ir išmaišyti 

šluotele. Sudėti išbrinkusią želatiną. 

Supilti į formą 20x20 cm 

Įdėti į kamerą pilnai sustingti. 

 

Diplomat mousse 

 

2 g želatinos 

125 g pieno 

13 g sviesto (kamb.temp) 

28 g trynių 

13 g kiaušinių 

¼ a.š. vanilės ankštis 

34 g cukraus 

11 g kukurūzų krakmolo 

121 g grietinėlės 

Veidrodinė glazūra 

 

130 g vandens 

200 g cukraus 

200 g gliukozės sirupo 

145 g sutirštinto pieno 

220 g baltojo šokolado 

16 g želatinos  

dažai 

 

Serbentų putėsis 

 

307 g serbentų tyrės 

55 g cukraus pudros 

6 g želatinos 

107 g grietinėlės  

 

 

Eiga: 
Į puodą supilti pieną, sviestą, vanilę, kaitinti 

iki stipraus garavimo. 

Atskirame inde šluotele sumaišyti  kiaušinius, 

trynius, cukrų. Tuomet suberti krakmolą. 

Karšto pieno puodo turinį supilti į indą su 

kiaušiniais ir krakmolu, išmaišyti šluotele, 

sumaišius grąžinti į puodą ir pradėti kaitinti iki 

užvirimo.Kremą sudėti į indą ir įmaišyti 

želatiną, uždengti plėvele į kontaktą ir atvėsinti 

iki ~35-40° ir tuomet įmaišyti plaktą grietinėlę. 

Eiga: 

 
Į puodą sudėti: gliukozės sirupą, cukrų, 

vandenį ir kaitinti iki 103° 

Ant šokolado supilti sutirštintą pieną, 

išbrinkusią želatiną. 

Ant visko supilti užkaitintą sirupą. Sutrinti 

blenderiu. 

Per sietelį suberti dažus ir viską sutrinti 

blenderiu.  

Uždengti maistine plėvele į kontaktą ir 

palikti šaldytuve bent 8val. 

Eiga:  

 
Pakaitinti tyrę su cukraus pudra, kol 

masė pradės garuoti ir cukraus pudra 

ištirps. 

Sudėti išbrinkusią želatiną 

Masę atvėsinti iki 35° ir įmaišyti 

išplaktą grietinėlę. 



 

 1x 16cm žiedas 

Dekonstruotas sablė pagrindas 

 

105 g sviesto  

60 g cukraus pudros  

30 g migdolų miltų  

200 g miltų  

40 g kakavos miltelių  

Žiupsnis druskos  

60 g kiaušinių 

50 g sviesto 

Juodojo šokolado grietinėlės 

sūrio masė 

 

250 g Philadelphia sūrio  

60 g cukraus  

15 g miltų  

60 g kiaušinių  

30 g grietinėlės  

12 g kavos 

110 g juodo šokolado 

Vanilė 

Druska 

Šokoladinė glazūra 

 

16 g vandens 

16 g grietinėlės 

28 g cukraus 

10 g kakavos mitelių   

2 g želatinos 

10 g juodojo šokolado  

 

Eiga: 

Į kombaino indą, su mentelės antgaliu, 

sudėti: gabaliukais supjaustytą sviestą, 

cukraus pudrą, migdolų miltus, druską, 

miltus ir kakavos miltelius. 

Išmaišyti iki smėlio konsistencijos. 

Palaipsniui supilti kiaušinius ir 

išmaišyti iki vientisos masės.  

Iškočioti ir palikti šaldytuve per naktį. 

Kepti 150° 10 min. 

Atvėsinti ir sulaužyti lakštą iki 

trupinių. 

Įmaišyti ištirpintą sviestą ir 16 cm 

formoje suformuoti kraštelius ir dugną. 

Kepti 170° 10 min. 

 

 

Eiga: 

sumaišyti kreminį sūrį ir cukrų, 

kol jis ištirps. 

Įpilti vanilės, suberti druską. 

Įmaišyti kiaušinius. 

Persijoti miltus ir išmaišyti. 

Supilti grietinėlę, sumaišytą su 

kava. 

Supilti ištirpintą šokoladą ir 

viską išmaišyti. 

Viską supilti į prakepusį biskvitą. 

Kepti 150° ~1,5 val, po apačia 

įdėjus garų vonelę, palikti atvėsti 

orkaitėje. 

 

Eiga: 

Į puodą supilti: vandenį, grietinėlę, 

cukrų, kakavos miltelius 

Viską užvirti iki 100°. 

Į aukštą indą ant šokolado sudėti 

išbrinkusią želatiną ir ant visko 

supilti sirupą, sutrinti blenderiu. 

Uždengti maistine plėvele į kontaktą 

Palikti šaldytuve bent 8val 

Namelaka 

 

38 g grietinėlės  

7 g gliukozės  

7 g invertinio cukraus  

55 g baltojo šokolado  

110 g grietinėlės 

 

Šokoladinis papuošimas 

 

 

Receptūrą žr. aukščiau. 

Eiga: 

Puode, iki karštos masės, pakaitinti : 

grietinėlę, invertinį cukrų, gliukozės 

sirupą. 

Karštą grietinėlę supilti į indą su 

šokoladu ir sutrinti blenderiu. 

Neplaktą grietinėlę supilti į indą su 

šokoladu, sutrinti blenderiu. 

Uždengti maistine plėvele į kontaktą ir 

įdėti į šaldytuvą per naktį. 

Išplakti prieš panaudojimą 

 



 

 

3x 8 cm diametro tartaletėms 

Sablė tešla 

 

36 g sviesto  

20 g cukraus pudros  

9 g migdolų miltų  

80 g miltų  

15 g kiaušinių 

Migdolų ir apelsinų biskvitas 

 

73 g cukraus 

133 g kiaušinių 

100 g migdolų miltų 

5 g apelsino žievelės 

40 g sviesto 

37 g baltymų 

22 g cukraus 

Migdolų inspiration mousse 

 

116 g pieno 

222 g Migdolų 

inspiration šokolado 

222 g plaktos grietinėlės 

4 g želatinos 

 

Eiga: 

 

Į kombaino indą, su mentelės 

antgaliu, sudėti gabaliukais 

supjaustytą sviestą, cukraus pudrą, 

migdolų miltus, miltus. 

Išmaišyti, kad sviestas susijungtų su 

visais ingridientais iki smėlio 

konsistencijos.  

Sudėti kiaušinius, išmaišyti. 

Tešlą iškočioti iki 0,3 cm storio. 

Įdėti į šaldytuvą bent 20 min/ per 

naktį. 

Kepti 155° ~7 min, tuomet supilti 

biskvito masę 

 

Eiga: 

 

Kombaino inde, su mentelės 

antgaliu, sumaišyti cukrų su 

kiaušiniais. 

Supilti migdolų miltus ir apelsino 

žievelę. 

Įmaišyti ištirpintą sviestą. 

Išplakti kiaušinio baltymus su 

cukrumi iki minkštos morengos ir 

įmaišyti į masę. 

Kepti 175° 15min, supylus į 

tartalečių vidų. 

 

Eiga: 

 

Želatiną užmerkti šaltame 

vandenyje. 

Pieną pakaitinti ir supilti ant 

šokolado. 

Sudėti išbrinkusią želatiną ir viską 

suplakti blenderiu iki emulsijos. 

Masę atvėsinti iki 30° ir įmaišyti 

išplaktą grietinėlę 

 

 

Abrikosų comfit 

 

150 abrikosų tyrės 

25 g gliukozės 

38 g cukraus 

4 g pektino 

7 g citrinos sulčių 

 

Veidrodinė glazūra 

 

130 g vandens 

200 g cukraus 

200 g gliukozės sirupo 

145 g sutirštinto pieno 

220 g baltojo šokolado 

16 g želatinos balti dažai 

 

Šokoladinis papuošimas 

 

Eiga: 

 

Į puodą supilti abrikosų tyrę su 

gliukozės sirupu, suberti pektiną, 

sumaišytą su cukrumi, ir užvirti. 

Supilti citrinos sultis ir viską supilti 

į formą sustingimui. 

 

Eiga: 

 

Receptūrą žr. aukščiau 

 

Eiga: 

 

Receptūrą žr. aukščiau 

 


