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Darbui su šokoladu. 

 

 
 
 
Mieli mokiniai, 
 
Šiame kurse mes daug dirbsime su šokoladu ir kursime įvairius šokolado 
papuošimus. Darbo su šokoladu fantazija neapsiriboja vien mūsų mokymais, tikiu, 
jog ir toliau – ateityje – Jūs daug kursite ir dirbsite su šokoladu. Tad noriu 
parekomenduoti Jums įsigyti tuos įrankius ir priemones, kurias Jūs panaudosite ne tik 
per šiuos mokymus, bet ir pritaikysite ateityje. 
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Polikarbonatinės formos. 
 
 
 
Rekomenduoju įsigyti ir turėti bazinių, 
dažniausiai naudojamų 
polikarbonatinių pussferių – 2,3,4,5,6 
cm dydžio. Mes naudosime 
daugiausia 2, 4 ir 5 cm dydžio 
pussferes. Jų pagalba rodysiu įvairių 
gėlių ir kompozicijų surinkimą. Tačiau 
užduotys bus savaraniškos ir galima 
bus naudoti/pritaikyti ir kitų dydžių 
formas. Tačiau, bet kuriuo atveju turėti 
“asortimentą” bent trijų skirtingo 
dydžio polikarbonatinių pussferių aš 
tikrai rekomenduoju. 
 

Mokymų metu 
naudosime žymiąją 
Frank Haasnoot formą, kurios pagalba mes darome tulpes. Šiuose 
mokymuose darysime tulpių kompoziciją. Kas jau turite šią formą 
iš pavasario desertų mokymų – puiku. Kas neturite – 
rekomenduoju įsigyti, kadangi ji puikiai tinka tulpėms ruošti, 
kitoms skulptūroms rinkti ir labai tinka saldainiams (jeigu 
sumąstysite atvykti ir sudalyvauti vėliau ir saldainių mokymuose 
J ). 

 
 
Silikoninės formos. 
 
 

Kaip be būtų keista, bet darbui su šokoladu aš 
rekomenduoju turėti ir silikonines formas. Kur mes 
jas naudosime? Kuomet kursime bijūną! Tam, kad 
padaryti bijūną, mums reikia labai daug žiedlapių. 
Tikrai daug! Ir jie, iš esmės, turi būti plius/minus 
panašaus dydžio. Atsižvelgiant į polikarbonatinių 
formų kainą, į tai, jog jos nebus vėliau taip daug 
naudojamos, kiek mums reikia žiedlapių bei į tai, 

jog bijūnas bus veliuruojamas, geriausias ir optimaliausias šiuo atveju pasirinkimas 
būtų silikoninės pussferės! 
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Rekomenduočiau turėti 2 arba 3 žingsnių formas, t.y., pavyzdžiui, 2 cm, 3 cm ir 4 
cm. Arba 3 cm ir 4 cm. Arba 3 cm, 4 cm ir 5 cm. Dydis svarbus tik ta prasme, kokio 
dydžio Jūs norite turėti gėlę. Todėl „komplektą“ galite susirinkti kokį norite. Be abejo, 
auksinis viduriukas visuomet laimi J 
 
Bet taip pat noriu rekomenduoti pirkinius suskaidyti tokiu būdu, pvz.: 2x2 cm formos, 
2x3 cm formos, 1x4 cm forma. Daugiausia sunaudojame mažiausio ir vidutinio dydžio 
žiedlapių. 
 
Na ir, be abejo, šios formos Jums toliau sėkmingai tarnaus kaip įdarų į pyragaičius 
formos. 
 
Acetatas ir gitaros lapai. 
 
Mums prireiks tiek acetato, tiek gitaros lapų. 
 

    
 
Acetatas – tvirtas, stabilus. Puikiai tinka juostoms aplink tortus daryti. 
Gitaros lapai – minkštesni, platesni. Juos galima karpyti pagal poreikį. Lengvai 
susilenkia ir nekeičia formos. Mes juos naudosime visur kitur, kur nenaudojame 
acetato. 
 
Acetato užteks H6cm, 5 mtr. 
Gitaros lapų – 10/20 vnt. 
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Mentelės-spatulėlės. 
 

 
Aš turiu mažą 7 cm ir didesnę 13 cm. Labai 
džiaugiuosi ir naudoju darbe su šokoladu abi. 
Paskirstyti šokoladą ant skirtingų paviršių 
puikiai tinka. 
 
O ir tam, kad nubraukti glazūrą nuo torto 
paviršiaus mes jas taip pat naudojame. 
 

 
 
Termometras. 
 

   
 
 
Darbui su šokoladu tai ŽŪTBŪT reikalingas darbo įrankis. 
Patogiausias – lazerinis. Jo pagalba matuoti temperatūrą galimą greitai, staigiai, daug 
kartų, skirtingo šokolado. Nereikia nieko valyti, plauti, sausinti. 
 
Iš kitos pusės, jau turint kontaktinį termometrą, jis taip pat, be abejo tinkamas naudoti. 
Tik sukels šiokių tokių nepatogumų darbe. 
 
Peiliai 
 
 
Įvairių dydžių peiliukai. Darysime plunksnas, kurias taip 
mylime. 
 
Koks peilis geriausia tinka plunksnoms? Siauras, aštrus, 
vienodai platėjančiais ašmenimis. 
Peilio pagalba taip pat pjaustome įvairias figūras ir juostas.  
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Skalpelis. 
 
 

 
WOw! – sakysite jūs. Iš kur mūsų darbe atsiranda 
skalpelis? O gi, draugai, tai vienas iš patogiausių 
įrankių dirbant su šokoladu. Jis YPATINGAI pravers 
tuomet, kai darysime šokolado atvirutes ir reikės 
pjaustyti smulkias detales. 
 
Užsukite važiuodami mieste į parduotuvę 
dailininkams. 1,5-2 eu ir nuostabiausia priemonė 
jūsų. 
 

 
 
Liniuotė darbui su šokoladu. 
 

 
 
 
Lengva, lanksti, sugraduota. Uždėjus ant 
šokolado prie jo neprilimpa (be abejo, su 
sąlyga, jog šokolado kristalizavosi J ). 
Ženkliai geresnė darbo priemonė nei 
kanceliarinė liniuotė. Tačiau ne pirmo 
būtinumo pirkinys. Tiems, kas domisi, dirba ir 
nori toliau dirbti su šokoladu – must have. 
 
 
 

 
Teptukas. 

 
 
Jo pagalba darysime aguonas. 
 
 
 
 
  



Įrankių ir priemonių rekomendacijos 
Šiuolaikiniai desertai. II klasė 

www.bakerstreet.lt 7 

Cool spray arba šaltas azotas. 
 
 

Pagailėkite savo nervų sistemą. Sulipdyti 
gėlę iš penkiasdešimties žiedlapių be cool 
spray – tai tikras iššūkis J 
 
Cool spray arba šaltas azotas – purškiama 
priemonė, kurios pagalba kelios šokolado 
detalės gali būti pritvirtinamos viena prie 
kitos. 
 
Rekomenduoju. 
 
Besiruošiant ir filmuojant šiuos mokymus, 
aš sunaudojau du flakonėlius J 
 

 
 
Statybinis fenas. 
 

 
Iš vienos pusės šaldome, iš kitos šildome J 
Paprastas statybinis fenas iš statybinių prekių 
parduotuvės. Būtų puiku, jeigu jis leistų 
reguliuoti oro srovės galingumą ir karščio 
intensyvumą. Jeigu dirbsite su šokoladu 
daug, jis tikrai bus vienas dažnai naudojamų 
jūsų įrankių. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lipni juosta. 
 
Eelementaru. Bet ji paprastai pasibaigia tuomet, kai jos labiausiai reikia J 
nepamirškite įsigyti papildomą ritinėlį 
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Dažai šokoladui. 

   
 

 
Tam, kad gerai ir gražiai nudažyti šokoladą 
naudojame tik riebaluose tirpius dažus arba 
dažytą kakavos sviestą. 
 
Kas susidomėsite, galiu parodyti ir pasidalinti 
tais dažais ir kakavos sviestu, kurie patiko man 
paskutiniu metu dirbant su šokoladu ir ruošiant 
šiuos mokymus. 
 
Prisirišimo prie mano spalvų gamos per šiuos 
mokymus atliekant namų darbus nebus. Todėl 

derinti spalvas jūs galėsite savarankiškai. 
 
Į ką atkreipti dėmesį renkantis dažus.- TIRPŪS RIEBALUOSE 
(LIPOSOLUBLE/LACA). Tai ypatingai svarbu. 
 
Spalvos, kurios visuomet reikalingos – balta, raudona, geltona, žalia. 
 
 
Šokoladas ir mycryo. 
 
Visiems papuošimams daryti aš naudoju *rekomeduojami kiekiai nurodyti Excel 
žaliavų lentelėje: 
DGF baltąjį šokoladą 
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Barry Callebaut juodąjį 54,5% 
Temperavimui – mycryo (50-100 gr) 
 
Per papildomą susitikimą parodysiu temperavimą ant stalo, tačiau naudoju ir myliu 
temperavimo mycryo pagalba būdą. 
 
 
Tūbos 
 

 
Rinkite tūbas ir vamzdžius J skirtingo ilgio ir diametro. 
Aplink juos mes suksime šokoladą ir į juos mes dėsime gitaros 
lapus su šokoladiniais žiedlapiais. 
 
 
 

 
Veliūras 
 
Mokymų metu rodau kaip padengti šokolado papuošimą/kompoziciją veliūru. 
Tam mums reikia pistoleto ir kompresoriaus. Tai yra investicija, kurios reikia tuo 
atveju jeigu: mėgstate dirbti su šokoladu; mėgstate dažyti tortus pistoletu/aerografo 
pagalba; ketinate gaminti šokoladinius saldainius. 
 
Tokiu atveju būtinai parašykite grupėje, išdiskutuosime klasėje. Čia palieku 
rekomendaciją, ką galima būtų įsigyti šiuo tikslu. 
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Jeigu tokio tikslo nėra, tuomet pasiruoškite Jums patinkančių spalvų velvet spray. 
Papuošimams mums reikės dviejų spalvų: 
Viena šviesi pastelinė 
Viena tamsi „juoda vyšnia“ 

 
 
 
 
Melteris. 
 
 

 
Aš naudoju melterį. Naudoju aktyviai. Aš 
prie jo prisiderinau ir su juo 
susidraugavau. Kaip ir su bet kuria nauja 
technika, kurią įsigyjame, su juo teko 
susidraugauti, kol atitaikėme 
temperatūras ir supratome vienas kitą. 
Tai normalu. 
 
Kam aš jį naudoju? Kai turiu didelį kiekį 
temperuoto šokolado, jį supilu į melterį, 
nustatau temperatūrą ir jis ją palaiko. 
Kitaip tariant, man nereikia nuolat šildyti 
šokolado kol aš darau papuošimus tam, 

kad jis nesustingtų neprižiūrimas. 
 
Tai yra patogu. Tai yra būtina tais atvejais, kuomet temperavimo kiekiai yra dideli. 
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„Prancūzų“ surinkimas 
 

 
 
 
 
Taigi, rinksime nemažai tortų ir pyragaičių. Labai stengiausi neišplėsti jūsų turimų 
formų kolekcijos J visų pirma, nes pati labiausiai mėgstu universalias formas, kurių 
dėka kaip tik daugiausia galime fantazuoti ir kurti. Visų antra, „ypatingos“ formos 
dažniausiai būna vienkartinio pobūdžio. Ateina mintis, fantazija, dizaino idėja. Jūs ją 
realizuojate ir paskui daugiau šios formos nebematote „kitu kampu“. 
 
Ko gi mums reikia? 
 
 

 
Universalios bazės – 16-kai ir 18-kai 
metaliniai žiedai. 16-kukus 
rekomenduoju tikrai turėti du! 
Taip pat šiuose mokymuose darysime 
dviaukštį tortą ir jo surinkimui mums 
taip pat prireiks: 
 
 
 

 
 
 



Įrankių ir priemonių rekomendacijos 
Šiuolaikiniai desertai. II klasė 

www.bakerstreet.lt 12 

Vieną tortą surinsime į klasiką – Eclipse formą. Jeigu turite Universo arba Essenziale 
iš Silikomart kolekcijos – puiku, šios formoms mums taip pat tinka. 
 
 

 
Pyragaičių surinkimui mes naudojame: Dome125 , Stone85 (alternatyva – Pillow80, 
Essenziale 80) ir Ode50. 
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Pyragaičio „Obuoliukas“ surinkimui mums reikės ir metalinio žieduko, kurio pagalba 
formuosime štroizelio karūnėles. Jis turi būti 2-3 cm platesnis už patį pyragaitį 
(pastaba tam atvejui, jei išsirinksite kitą formą šiam desertui). 
 
Pyragaičių įdarams naudosime jau įvardintas formas bijūno žiedlapiams surinkti – 3, 
4, 5 cm pussferes. 

 
Taip pat rekomenduočiau įsigyti ir turėti, ir 
panaudoti šių mokymų metu formą, skirtą 
įdarams – „lėkštutė“ 3-3,5 cm diametro. Ji labai 
praverčia tais atvejais, kuomet turime 
pakankamai žemą ir plačią pyragaičio formą, 
tokia kaip, pvz., Ode, Stone. 
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Nepamirškime, jog darbui su prancūziškais desertais mums taip pat reikės: 
- Kilimėlių biskvitų kepimui (kaip 

be būtų rekomenduoju turėti 
abu Tapis Roulade kilimėlius su 
borteliu – ir 32x32 cm, ir 32x42 
cm. Kodėl? Pvz., kuomet 
kepame Joconde biskvitą 
daugiasluoksniams tortams 
arba Operoms, optimaliausias 
variantas – didelis kilimėlis; 
tačiau, jeigu kepame biskvitą 
pyragaičių surinkimui – nėra prasmės dideliame kilimėlyje, mums tiek daug 
biskvito paprasčiausiai nereikia. Tačiau! Nepamirškite patikrinti, ar Jūsų 
orkaitėje telpa didelis kilimėlis. Nors visų orkaičių išoriniai matmenys 
standartiniai, viduje jų talpa skiriasi. Pasimatuokite turimų skardų dydį.) 

- Acetatinės juostos (borteliams) 
- Kokybiška maistinė plėvelė, jos pagalba formuosime žiedų/tortų dugną 
- Didžioji ir mažoji mentelės-spatulos (jos jau kartojasi iš priemonių darbui su 

šokoladu) 
- Geras šaldiklis! 

 
 
Papuošimai paruošti, tortai sušaldyti, beliko tik juos padengti glazūra. 
 
Turiu nuojauta, jog visi arba beveik visi iš jūsų turite Bamix blenderį. Blenderis su 
emulsine galvute. Puikiai tinka glazūroms, ganašams, ir visoms kitoms tobuloms 
emulsijoms. 
 
Investicija atsiperkantis iš pirmo judesio. Ne panacėja. Reikia priprasti, išmokti, 
suprasti Tačiau tai yra teisingas kelias tobulos glazūros link. 
 
Glazūrų gaminimui naudoju Zephyr šokoladą (pažymėti kiekiai Excel žaliavų sąraše). 
 
Glazūrų gaminimui būtina turėti riebaluose tirpius dažus. 
 
Visoms glazūroms, kurias aš kūriau šiems mokymams aš surašiau tikslią naudotų 
dažų gramatūrą, t.y. kiek dažų man prireikė tam, kad nudažyti tam tikrą glazūros 
kiekį ir išgauti norimą atspalvį. Visus kiekius jums ir pateikiu. Tačiau. Spalvų paletė 
gali keistis priklausomai nuo jūsų pačių deserto matymo ir įsivaizdavimo. 
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Mums taip pat reikės: 
- Kepimo popierius 
- Konditeriniai maišeliai įvairių dydžių 
- Antgaliukas „uždara žvaigždė“ 12-14 mm 
- Keli šiaudeliai (tokie, kuriuos duodame vaikams sultis gerti J ) 
- Maišymo mentelės 
- Mentelės metalinės stalui nuvalyti dirbant su šokoladu 
- Popieriniai rankšluosčiai 
- Sable liniuotės 
- Kočėlas 

 
 
 


