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TORTAS PISTACIJOS-AVIETĖS-CITRINOS-VERBENOS 

 

Priemonių sąrašas 

 

Naudojami įrankiai/priemonės Išeiga 

• Kilimėlis kepimui su borteliu (Tapis 

roulade) 42x32 cm  

• Biskvito lyginimo mentelė 

• Silikomart „Universo“ torto forma 

• Blenderis Bamix 

• Gitaros lapai 

• Acetatinė juosta 

• 16 cm žiedas 

• Teptukas 

• Purškiamas azotas 

1 tortas “Universo” formoje  

  

 

 

Pistacijų biskvitas Joconde 

 

225 gr kiaušinių 

188 gr cukraus pudros 

90 gr migdolų miltų 

97 gr pistacijų miltų 

50 gr miltų 

38 gr sviesto 

30 gr pistacijų pastos 

150  gr baltymų 

24 gr cukraus 

1,5 druskos 

Kiaušinius išplakti su cukrumi.   

 

Iš baltymų ir cukraus paruošti prancūzišką 

morengą.  

 

Įmaišyti pistacijų pastą į išplaktą kiaušinių 

masę. 

 

Sviestą ištirpinti ir supilti masę.  

 

Sumaišyti visus sausus ingredientus, išskyrus 

miltus, ir įmaišyti į masę.  

 

Persijoti ir įmaišyti miltus.  

 

Į masė dalimis įmaišyti prancūzišką morengą.  

 

Visą masę paskirstyti 42x32 cm kilimyje.  

 

Kepti T 165C apie 13 min. 
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Traškus sluoksnis su feuletinu ir pistacijų pasta 

 

30 gr baltojo šokolado 

15 gr pistacijų pastos 

35 gr feuletine dribsniai 

Šokoladą ištirpinti ir sumaišyti su pistacijų 

pasta ir feuletine dribsniais.  

Plonu sluoksniu padengti ant biskvito.  

Užšaldyti 1 val 

 

 

 

 

Aviečių džemas 

 

120 gr aviečių tyrės  

75 gr cukraus  

7 gr pektino NH 

2 gr citrinos rūgšties  

25 gr šaldytų aviečių  

Cukrų sumaišyti su pektinu.  

Suberti į tyrę.  

Užvirti.  

Suberti rūgštį.  

Įmaišyti uogas.  

Atvėsinti.  

 

 

 

Citrinų – verbenų namelaka 

 

75 gr citrinų – verbenų tyrės 

15 gr gliukozės sirupas 

20 gr invertinis cukrus 

120 gr baltojo šokolado 

230 gr grietinėlės 

Tyrę užvirti kartu su gliukoze ir invertiniu 

cukrumi.  

Palaipsniui supilti ant šokolado ir paruošti 

emulsiją.  

Įmaišyti šaltą grietinėlę.  

Palikti šaldytuve 12 val.  
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Citrinų – verbenų musas 

 

60 gr citrinų – verbenų tyrės (I) 

5 gr želatinos 

105 gr baltojo šokolado 

53 gr citrinų – verbenų tyrės (II) 

210 grietinėlės 

Pakaitinti citrinų ir verbena tyrę (I) iki 80C. 

Įmaišyti išbrinkusią želatiną.  

Supilti ant ištirpinto baltojo šokolado.  

Išmaišyti.  

Supilti tyrę (II).  

Atvėsinti iki 30C ir įmaišyti iki pusės 

standumo išplaktą grietinėlę  

 

 

 

Veidrodinė glazūra 

 

9 gr želatinos  

65 gr vandens (sirupui)  

115 gr cukraus  

115 gr gliukozės sirupo  

115 gr baltojo šokolado  

80 gr kondensuoto pieno  

45 gr neutralios glazūros  

Geltoni riebaluose tirpūs dažai  

Želatiną užpilti dideliu kiekiu šalto vandens. 

Užvirti kartu vandenį, cukrų ir gliukozę ir 

sudėti želatiną iki 103C.  

Supilti karštą skystį ant šokolado ir 

kondensuoto pieno ir paruošti emulsiją.  

Sudėti glazūra ir dažus.  

Sutrinti blenderio pagalba.  

Glazūros darbo t – 28-29ºC.  
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OPERA PISTACIJOS-ABRIKOSAI-BRAŠKĖ-MANGAI-CITRINOS-

VERBENOS 

 

 

Priemonių sąrašas 

 

Naudojami įrankiai/priemonės Išeiga 

• Kilimėlis kepimui su borteliu (Tapis 

roulade) 42x32 cm  

• Biskvito lyginimo mentelė 

• Acetatinė juosta 

• Forma surinkimui – kvadratas 18x18 cm  

• Blenderis Bamix 

10 pyragaičių 7x3 cm  

 

 

Pistacijų biskvitas Joconde 

 

225 gr kiaušinių 

188 gr cukraus pudros 

90 gr migdolų miltų 

97 gr pistacijų miltų 

50 gr miltų 

38 gr sviesto 

30 gr pistacijų pastos 

150  gr baltymų 

24 gr cukraus 

1,5 druskos 

Kiaušinius išplakti su cukrumi.  

Iš baltymų ir cukraus paruošti prancūzišką 

morengą.  

Įmaišyti pistacijų pastą į išplaktą kiaušinių 

masę.  

Sviestą ištirpinti ir supilti masę.  

Sumaišyti visus sausus ingredientus, išskyrus 

miltus, ir įmaišyti į masę.  

Persijoti ir įmaišyti miltus.  

Į masė dalimis įmaišyti prancūzišką morengą.  

Visą masę paskirstyti 42x32 cm kilimyje.  

Kepti T 165C apie 13 min. 
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Abrikosų – mangų compote 

 

180 gr abrikosų tyrės 

150 gr šaldytų mangų kubelių 

120 gr cukraus 

6 gr pektino NH 

1 gr citrinų rūgšties 

Sumaišyti pektiną su cukrumi. 

Tyrę su šaldytais mango kubeliais pašildyti iki 

40C. 

Maišant supilti cukrų su pektinu. 

Užvirti. 

Supilti citrinų sultis. 

Paskirstyti ant biskvito. 

 

 

Citrinų – verbenų musas 

 

40 gr citrinų – verbenų tyrės (I) 

3 gr želatinos 

70 gr baltojo šokolado 

35 gr citrinų – verbenų tyrės (II) 

140 grietinėlės 

Pakaitinti citrinų ir verbena tyrę (I) iki 80C. 

Įmaišyti išbrinkusią želatiną.  

Supilti ant ištirpinto baltojo šokolado.  

Išmaišyti.  

Supilti tyrę (II).  

Atvėsinti iki 30C ir įmaišyti iki pusės 

standumo išplaktą grietinėlę  

Paskirstyti ant abrikosų – mangų compote.  
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Mangų braškių cremeux 

 

30 gr mangų tyrės 

35 gr braškių tyrės 

80 gr kiaušinių 

2 gr želatinos 

85 gr sviesto 

Užmerkti želatiną šaltame vandenyje. 

Mangų ir braškių tyrę pašildyti beveik iki 

užvirimo. 

Lėtai, maišant supilti ant kiaušinių. 

Visą masę perkelti į puodą ir kaitinti iki 82C. 

Sudėti želatiną. 

Atvėsinti iki 40C. 

Sudėti sviestą ir sublenderiuoti. 

Paskirstyti ant biskvito. 

 

 

Braškių žėlė 

 

Pagal instrukcijas ant pakelio paruošti žėlė. Sudėti braškes ant mangų – braškių cremeux įr 

plonu sluoksniu užpilti žele 
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CHOUX CITRINOS-VERBENOS-ABRIKOSAI 

 

 

Priemonių sąrašas 

 

Naudojami įrankiai/priemonės Išeiga 

Vienkartiniai konditeriniai maišeliai 

10 mm apvalus antgalis 

Antgalis atvira žvaigždė  

Blenderis Bamix 

Apie 30 vnt. 

 

 

Plikyta tešla 

 

125 gr pieno  

125 gr vandens  

15 gr invertinio cukraus  

4 gr druskos  

4 gr cukraus  

110 gr sviesto  

150 gr miltų  

200 gr kiaušinių  

Vandenį, pieną, druską, cukrų, invertinį 

cukrų ir sviestą pakaitinti.  

Suberti miltus, maišyti kol masė pradės 

jungtis į vieną kamuoliuką.  

Sudėti į maišytuvo puodą ir lėtai pradėti 

maišyti, dėti po truputį kiaušinius, kol masė 

gausis vienalytė.  

Išspausti konditerinio maišelio pagalba.  

 

 

 

Craqueline 

 

50 gr sviesto  

60 gr rudojo cukraus  

60 gr miltų  

Geltoni riebaluose tirpūs dažai 

Sutrinti visus ingredientus.  

Iškočioti 3 mm storio lakštą tarp dviejų gitaros 

lapų ir užšaldyti.  
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Abrikosų – mangų compote 

 

180 gr abrikosų tyrės 

150 gr šaldytų mangų kubelių 

120 gr cukraus 

6 gr pektino NH 

1 gr citrinų rūgšties 

Sumaišyti pektiną su cukrumi. 

Tyrę su šaldytais mango kubeliais pašildyti iki 

40C. 

Maišant supilti cukrų su pektinu. 

Užvirti. 

Supilti citrinų sultis. 

Paskirstyti ant biskvito. 

 

 

Citrinų – verbenų namelaka 

 

75 gr citrinų – verbenų tyrės 

15 gr gliukozės sirupas 

20 gr invertinis cukrus 

120 gr baltojo šokolado 

230 gr grietinėlės 

Tyrę užvirti kartu su gliukoze ir invertiniu 

cukrumi.  

Palaipsniui supilti ant šokolado ir paruošti 

emulsiją.  

Įmaišyti šaltą grietinėlę. 

Palikti šaldytuve 12val. 
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