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Tortas „Baltasis sapnas“ 

Biskvitas su laimu 

Pistacijų Cremeux 

Rabarbarų ir braškių confi 

Baltojo šokolado/laimo musas 

 

 

 

Biskvitas: 

80 g  Migdolų miltų 

80 g cukraus pudros 

30 g baltymų 

 

70 g kiaušinių 

80 g trynių 

 

2 vnt. laimu žievelės 

 

30g Sviesto 

 

90 g baltymų 

70 g cukraus 

 

80 g miltų 

0,5 g kepimo miltelių 

 

Miltus sumaišyti su cukraus pudra ir baltymais. 

Plakant  įmaišyti kiaušinius, trynius. Gerai 

išplakti.  

Įmaišyti ištirpinta sviestą ir laimo žieveles. 

Atskirai išplakti baltymus su cukrumi  iki 

standžių putų ir įmaišyti į pagrindinę masę. 

 

 

Kepti  silikoniniame kilimėlyje 35x30 cm. 

  

175C apie 14 min. 



 

Pistacijų Cremeux 

5 g želatinos (200 Bloom) 

 

120 g Grietinėlės 

35 g Pieno 

 

85 g „Ivoire“ baltojo šokolado 

50 g Pistacijų pastos 

Užmerkti želatiną dideliame šalto vandens 

kiekyje. 

Pieną ir grietinėle užvirti, įdėti išbrinkusią 

želatiną. 

Užpilti ant šokolado su pasta. Sublenderiuoti 

iki emulsijos. 

Supilti į forma ir užšaldyti. 

 

 

 

 

 

 

Rabarbaru ir braškių confi 

400 g rabarbaru ( nuvalytu ir supjaustytu) 

80 g sukraus 

120 g braškiu pjaustytu gabaliukais 

10 g citrinos sulčių 

50 g gliukozės 

8 g pektino NH 

20 g cukraus 

 

Kaitinti rabarbarus, braškes ir cukrų, gliukoze. 

Sumaišyti pektiną ir cukrų, supilti ant 

verdančiu vaisių. 

Užvirus pavirti 2 min., pabaigoje pilti citrinų 

sultis. 

Supilti ant sušalusios pistacijos cremeux ir 

užšaldyti. 

 

 

 

https://www.meilleurduchef.com/en/shop/food/sweet-groceries/fruit-puree/fru-raspberry-fruit-puree.html
https://www.meilleurduchef.com/en/shop/pastry/ingredients/gelling-agent/lfr-pectin-nh-for-coating-150-g.html


 

Baltojo šokolado/laimo musas 

720 g grietinėlės 35 proc. 

22 g želatinos (200 Bloom) 

60  g laimo sulčių 

45 g citrinų  sulčių 

240 g pieno 

450 g „Ivoire“ baltojo šokolado 

 

Želatinos lapelius užmerkite šaltame vandenyje 

kad išbrinktų.  

Pieną užvirkite ir sumaišykite su gerai 

atspaustais želatinos lapeliais. Užpilkite ant 

šokolado. Palaukite porą minučių kol šokoladas 

ištirps ir gerai sublenderiuokite. Įpilkite laimo 

bei citrinos sultis ir vėl labai gerai 

sublenderiuokite iki vientisos konsistencijos. 

Kai masė bus apie 30-35 C, sumaišykite su iki 

pusiau standumo išplakta grietinėle. 

 

 

Torto surinkimas: 

Pasiruošti žiedo torto surinkimui. Supilti puse muso, išimtis sušalusius rabarbaru ir braškių confi/ pistacijų Cremeux ir juos paspausti i muso 

mase. Supilti likusi musą ir įspausti biskvitą. Dėti į šaldiklį bent 8 val. Išimkite iš formos ir apipurkšite balto šokolado veliūru ar padengti 

glazūra. Palaukti kol tortas atšils ir skanauti.  

  

  



 

Biskvitas 

Pistacijų Cremeux 

Philadelphia sūrio ir serbentų kremas 

Juodųjų serbentų glazūra 

 

 

 

 

 

Biskvitas 

45 g  sviesto 

 

190 g baltymų 

22 g cukraus pudros 

 

170 g migdolų miltų 

170 g cukraus pudros 

270 g kaišinių 

 

Dažų (violetinio atspalvio) 

 

55 g miltų 

Sviesta ištirpinti. 

Baltymus su cukrumi išplakti iki prancūziškos 

morengos. 

Migdolų miltus, cukraus pudra ir  kiaušinius 

plakti apie 10 min.  Įdėti dažus ir dar  paplakti. 

Persijoti miltus  sumaišyti su mase. 

Per kelis kartus įmaišyti morengą. 

Pakui  supilti pravėsusį sviestą. 

 

Padalinti  dvi dalis kepti 30x34 cm formose. Iki 

200C įkaitintoje orkaitėje 7 min. 

 

 

 



Philadelphia sūrio ir serbentų kremas 

200 g. „Ivoire“ baltojo šokolado 

 

140 g cukraus pudros 

130 g Sviesto 

Žiupsnelis druskos 

140 g Grietinės 30% 

140 g Philadelphia sūrio 

Šokoladą ištirpinti. 

Sviestą išplakti su cukraus pudrą. Įmaišyti 

druską. 

Sumaišyti su ištirpintu šokoladu. 

Įmaišyti sūri ir grietinę.  

Paskirstyti po 350 g 

 

 

Pistacijų Cremeux 

5 g želatinos (200 Bloom) 

 

120 g Grietinėlės 35Į% 

35 g Pieno 

 

85 g „Ivoire“ baltojo šokolado 

50 g Pistacijų pastos 

Užmerkti želatiną dideliame šalto vandens 

kiekyje. 

Pieną ir grietinėle užvirti, įdėti išbrinkusią 

želatiną. 

Užpilti ant šokolado su pasta. Sublenderiuoti 

iki emulsijos. 

Atvėsusį supilti ant biskvito(350 g). 

 

Juodųjų serbentų glazūra 

20 g želatinos (200 Bloom) 

 

400 g Grietinėlės 35% 

140 g gliukozes 

 

85 g „Ivoire“ baltojo šokolado 

90 g juodųjų serbentų tyrės 

Užmerkti želatiną dideliame šalto vandens 

kiekyje. 

Užvirti  grietinėle su gliukoze. 

Ant šokolado  supilti tyrę ir sudėti išbrinkusia 

želatiną. Supilti užvirta pieną su gliukoze. 

Sublendriuoja iki emulsijos. 

Pravėsusią iki 28 C supilti ant paruošto 

sušalusios operos. 

 

 

  



 

Macarons  

Įdaras pistacijų Cremeux su rabarbaru ir braškių confi 

 

 

 

 

 

 

Macarons 

150 g migdolų miltų 

150 g cukrau pudros 

55 g baltymų(I) 

 

150 g cukraus 

38 g Vandens 

 

55 g Baltymų (II) 

15 g cukraus 

1 g eibumino 

Baltymus (II) ir eibuminą išplakti su 

cukrumi. Nenustojant plakti supilti iš  

cukrau s ir vandens išvirta 

sirupą.(Sirupą virti iki 118 C) 

Migdolu miltus ir cukraus pudra 

persijoti ir sumaišyti su baltymais. 

 Sujungti abi mases 

Išspaustus macaronsus palikti padžiūti. 

 

Kepti  iki 155 c įkaitintoje orkaitėje 

apie 14-16 min. 

 

 

 

 



Pistacijų Cremeux 

5 g želatinos (200 Bloom) 

 

120 g Grietinėlės 

35 g Pieno 

 

85 g Ivoire baltojo šokolado 

50 g Pistacijų pastos 

Užmerkti želatiną dideliame šalto 

vandens kiekyje. 

Pieną ir grietinėle užvirti, įdėti 

išbrinkusią želatiną. 

Užpilti ant šokolado su pasta. 

Sublenderiuoti iki emulsijos. 

Pravėsusią susipilti į konditerini maišą ir 

įšspausti ant macaronso. 

 

Rabarbaru ir braškių confi 

400 g rabarbaru ( nuvalytu ir supjaustytu) 

80 g sukraus 

120 g braškiu pjaustytu gabaliukais 

10 g citrinos sulčių 

50 g gliukozės 

8 g pektino NH 

20 g cukraus 

 

Kaitinti rabarbarus, braškes ir cukrų, 

gliukoze. 

Sumaišyti pektiną ir cukrų, supilti ant 

verdančiu vaisių. 

Užvirus pavirti 2 min., pabaigoje pilti 

citrinų sultis. 

 

 

 

  

https://www.meilleurduchef.com/en/shop/food/sweet-groceries/fruit-puree/fru-raspberry-fruit-puree.html
https://www.meilleurduchef.com/en/shop/pastry/ingredients/gelling-agent/lfr-pectin-nh-for-coating-150-g.html


 

Tarta su rabarbarų ir braškių confi, 

balto šokolado musu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarta 

95 g sviesto 

55 g cukraus pudra 

20 g migdolų miltų 

210 g miltų 

Žiupsnelis druskos 

40 g Kiaušinių 

 

Į kombainą sudėti  gabaliukais supjaustyta 

sviestą, miltus, cukrų, druską ir migdolų miltus. 

Išmaišyti iki smėlio konsistencijos. 

Sudėti kiaušinius ir maišyti kol susidarys 

vienas tešlos kamuoliukas. 

Iškočioti tešlą iki, 3 cm storio. Įdėti į šaldytuvą 

bent pusvalandžiui. Suformavus tartaletes vėl 

pašaldyti. 

Orkaite įkaitinti iki 160 C, kepti apie 17 min. 

 

 



Rabarbaru ir braškių confi 

400 g rabarbaru ( nuvalytu ir supjaustytu) 

80 g sukraus 

120 g braškiu pjaustytu gabaliukais 

10 g citrinos sulčių 

50 g gliukozės 

8 g pektino NH 

20 g cukraus 

 

Kaitinti rabarbarus, braškes ir cukrų, gliukoze. 

Sumaišyti pektiną ir cukrų, supilti ant 

verdančiu vaisių. 

Užvirus pavirti 2 min., pabaigoje pilti citrinų 

sultis. 

 

 

Baltojo šokolado/laimo musas 

240 g grietinėlės 35 proc. 

7 g želatinos (200 Bloom) 

20  g laimo sulčių 

15 g citrinų  sulčių 

80 g pieno 

150 g „Ivoire“ baltojo šokolado 

 

Želatinos lapelius užmerkite šaltame vandenyje 

kad išbrinktų.  

Pieną užvirkite ir sumaišykite su gerai 

atspaustais želatinos lapeliais. Užpilkite ant 

šokolado. Palaukite porą minučių kol šokoladas 

ištirps ir gerai sublenderiuokite. Įpilkite laimo 

bei citrinos sultis ir vėl labai gerai 

sublenderiuokite iki vientisos konsistencijos. 

Kai masė bus apie 30-35 C, sumaišykite su iki 

pusiau standumo išplakta grietinėle. 

 

Balto šokolado „Namelaka“ (papuošimui) 

75 g pieno 

15 g gliukozės) 

15  g invertinio cukraus 

150 g „Ivoire“ baltojo šokolado 

125 g grietinėlės 35 proc. 

 

 

Užvirti pieną, gliukoze ir invertinį cukrų. 

Supilti ant šokolado ir sublenderiuoti iki 

emulsijos. 

Įmaišyti šalta grietinėle ir  dėti į šaldytuvą 1 

val. 

 

https://www.meilleurduchef.com/en/shop/food/sweet-groceries/fruit-puree/fru-raspberry-fruit-puree.html
https://www.meilleurduchef.com/en/shop/pastry/ingredients/gelling-agent/lfr-pectin-nh-for-coating-150-g.html


 


