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1. Biskvitas su citrina 

80 gr migdolų miltų 
80 gr cukraus pudros 
30 gr baltimų 
 
70 gr kiaušinių 
80 gr trinių 
 
1 citrinos žievelė 
30 gr sviesto 
 
90 gr baltimų 
70 gr cukraus 
 
80 gr miltų 
0,5 gr kepimo miltelių 
 

Migdolų miltus, cukraus pudrą ir baltymus 
sumaišome kartu.  
 
Įmaišome kiaušinius, trynius ir gerai išplakame. 
 
Sudedame ištirpintą sviesta ir įtarkuojame 
citrinos žievelę. Viską gerai išmaišome. 
 
Baltymus išplakame su cukrumi iki standžių putų 
ir sujungiame su pagrindine mase. 
 
Įmaišome miltus sumaišytus su kepimo 
milteliais. 
 
Kepti 42x35 cm kilimėlyje 175C temp. apie 12 
min 

 
2. Traškus sluoksnis su feuletinu 

 
1 gr kakavos sviesto 
10 gr Valhrona braškių šokolado 
15 gr lazdynų riešutų praline 
20 gr feuletino 
 

Kakavos sviestą ir šokoladą ištirpiname, 
sujungiame su lazdynų riešutų praline ir 
sumaišome su feuletinu. 
Paskirstome 14 cm žiede ir užšaldome. 

 
3. Guava ir Bergamočių cremeux 

 
63 gr guava tyrės 
63 gr bergamočių tyrės 
 
50 gr kiaušinių 
83 gr cukraus 
 
3 gr želatinos 200 Bloom 
 
14 gr minkšto sviesto 
 
 
 
 
 

Užsimerkiame želatiną dideliame kiekyje šalto 
vandens. 
 
Tyres pakaitiname iki kol pradės stipriai garuoti. 
 
Kiaušinius ir cukrų išmaišome kartu iki pirmųjų 
putų. 
Tyrėms užkaitus supilame pusę jų į kiaušinių 
masę, išmaišome ir grąžiname visą masę atgal į 
puodą su likusiomis tyrėmis. Kaitiname iki 82 C 
temp. Išjungiame viryklę ir sudedame 
išbrinkusią ir nuspaustą želatiną.  
Masei pravėsus iki 40 C blenderio pagalba 
įmaišome sviestą. 
Supilti į 14 cm žiedą ir užšaldyti. 
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4. Baltųjų serbentų ir žemuogių confit 
 
55 gr baltųjų serbentų tyrės 
55 gr žemuogių tyrės 
19 gr gliukozės 
 
19 gr cukraus 
2 gr pektino 
 
5 gr citrinos sulčių 
 
2 gr želatinos 200 Bloom 

Užmerkiame želatiną dideliame kiekyje šalto 
vandens.  
Atvėsintas tyres sumaišome su gliukoze. 
Sudedame pektiną sumaišytą su cukrumi.  
 
Kaitiname iki užvirimo ir dar minutę paverdame 
nuolat maišydami. Supilame citrinos sultis ir 
sudedame ištirpintą želatiną. 
 
Supilti į 14 cm žiedą ant Guavos ir Bergamočių 
cremeux ir užšaldyti. 

 
5. Žemuogių musas 

 
200 gr žemuogių tyrės 
55 gr cukraus pudros  
½ a.š vanilės pastos 
 
5 gr želatinos 200 Bloom 
 
210 gr grietinėlės 

Žemuogių tyrę, cukraus pudrą ir vanilės pastą 
pakaitinti kartu. Į karštą masę įmaišyti 
išbrinkusią želatiną.  
 
Grietinėlę išplakti iki pusės standumo ir įmaišyti 
į tyrės masę. Tyrės masė turi būti ne aukštesnė 
nei 30 -35 C temp.  
Surinkti tortus ir užšaldyti glazūravimui. 

 
6. Veidrodinė glazūra 

 
12 gr želatinos 200 Bloom 
85 gr vandens 
150 gr gliukozės  
 
150 gr baltojo šokolado 
110 gr kondensuoto saldinto pieno 
 
60 gr neutralios glazūros 
 
Baltos ir žalios spalvos dažų 
 
 
 

Želatina išbrinkiname dideliame kiekyje šalto 
vandens. 
Vandenį, cukrų ir gliukozę pakaitiname iki 103 C 
temp. ir sudedame želatiną.  
 
Karštą sirupą supilame ant šokolado ir 
kondensuoto pieno. Leidžiame šiek tiek patirpti 
šokoladui ir sutriname su blenderiu.  
 
Paruošus emulsiją sudedame glazūra ir 
įmaišome dažus. Pirma baltus, paskui žalius. 
Išmaišome blenderio pagalba.  
Paliekame stabilizuotis 24 val.  
Glazūros darbo temperatūra 32-35 C. 
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1. Biskvitas Džokonda su citrina 

205 gr kiaušinių 
155 gr cukraus pudros 
155 gr migdolų miltų 
Citrinos žievelė 

120 gr baltimų 
30 gr cukraus 

50 gr miltų 
 

Kiaušinius, cukrų, migdolų miltus ir citrinos 
žievelę gerai išplakti kartu. 

Baltymus išplakti su cukrumi.  

Į išplaktą masę įsijoti miltus. Išmaišyti. Įmaišyti 
morengą.  

Kilimėlis kepimui 32x42 cm. Operą rinksime 
20x20cm kvadrate. 

Kepti apie 190 C temp nuo 8 – 10 min 

 

2. Pistacijų ir šokolado kremas 

 

145 gr grietinėlės 

65 gr pistacijų pastos 

145 gr Valrhona Guanaja šokolado 

40 gr Valrhona aviečių skonio rutuliukų 

Grietinėlę pakaitiname, su maišome su pistacijų 
pasta ir šokoladu.  

Masę padaliname į dvi lygias dalis. Paskirstome 
ant apatinio ir viršutinio biskvito sluoksnių. 
Pabarstome aviečių skonio rutuliukais. 

 

3. Žemuogių cremeux 

83 gr žemuogių tyrės 

55 gr trynių 
80 gr kiaušinių 
55 gr cukraus 

2 gr želatinos 200 Bloom 

60 gr sviesto 

 

 

 

 

Pakaitinti tyrę. Užvirti nereikia.  

Trynius ir kiaušinius išsukti kartu su cukrumi. 
Supilti pusę pakaitintos tyrės, išmaišyti ir 
grąžinti atgal į puodą. Virti iki 82 C temp. Perpilti 
į prieš tai buvusios masės indą, kad 
sustabdytume virimą.  

Sudėti išbrinkusią želatiną. Atvėsinti iki 40 C 
temp.  

Sudėti gabaliukais supjaustytą sviestą ir sutrinti 
blenderiu iki vientisos konsistencijos. 

 Paskirstyti masę tarp antro ir trečio biskvito. 
Užšaldyti glazūravimui. 
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4. Veidrodinė glazūra 

 

12 gr želatinos 200 Bloom 
85 gr vandens 
150 gr gliukozės  
 
150 gr baltojo šokolado 
110 gr kondensuoto saldinto pieno 
60 gr neutralios glazūros 
 
Baltos ir žalios spalvos dažų 
 
 
 
 

Želatina išbrinkiname dideliame kiekyje šalto 
vandens. 
Vandenį, cukrų ir gliukozę pakaitiname iki 103 C 
temp ir sudedame želatiną.  
Karštą sirupą supilame ant šokolado ir 
kondensuoto pieno. Leidžiame šiek tiek patirpti 
šokoladui ir sutriname su blenderiu.  
 
Paruošus emulsiją sudedame glazūra ir 
įmaišome dažus. Pirma baltus, paskui žalius. 
Išmaišome blenderio pagalba.  
 
Paliekame stabilizuotis 24 val.  
Glazūros darbo temperatūra 32-35 C. 
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1. Pate Sable 

80 gr kvietinių miltų 
13 gr kepintų lazdynų riešutų miltų 
23 gr cukraus pudros 
1 gr druskos 
37 gr šalto sviesto 

15 gr kiaušinių 

 

 

 

Miltus, lazdynų riešutų miltus, cukraus pudrą, 
druską ir sviestą išmaišyti iki smėlio 
konsistencijos. Neturint kombaino puikiausiai 
tiks rankinis mikseris su plakimo antgaliukais.  

Sudėti kiaušinius ir minkyti kol susiformuos 
vientisas tešlos rutuliukas.  

Tešlą iškočioti iki 3-5 mm storio tarp sulenkto 
gitaros lapo. Palikti atvėsti šaldytuve apie 20 
min.  

Suformuoti sausainius ir kepti 150-160 C temp. 
apie 12-15 min.   

2. Morenga 

 

100 gr baltimų 

100 gr cukraus 
100 gr cukraus pudros 
10 gr krakmolo 

 

 

Baltymus išplakti su cukrumi, cukraus pudra ir 
krakmolu kol ištirps cukrus ir cukraus pudra. 
Tarp pirštų nebeturi jaustis granulių. Plakant 
laikytis eiliškumo.  

8 mm antgaliuko pagalba suformuoti puseles 
ant silikoninių pussferių.  

Kepti 90-100 C temp. apie 1 val. Palikti per naktį 
išdžiūti orkaitėje. 

3. Kremas Šantilji 

200 gr grietinėlės 
25 gr cukraus pudros 

Cukraus pudrą išplakti su grietinėle iki standžios 
konsistencijos. 

 
 

4. Guava ir Bergamotės įdaras 

60 gr guava tyrės 
60 gr bergamotės tyrės 
25 gr invertinio cukraus 

8 gr cukraus 
2 gr pektino NH 

2 gr citrinos sulčių 

2 gr želatinos 200 Bloom 

Tyres sumaišyti su invertiniu cukrumi. Pradėti 
kaitinti.  

Cukrų ir pektiną sumaišyti kartu ir įmaišyti į dar 
vėsią tyrių masę. Tyrių masė neturi būti 
karštesnė nei 40 C.  

Užvirti. Pavirinti apie 1 minutę, supilti citrinos 
sultis. Įmaišyti išbrinkusią želatiną. Išmaišyti. 
Naudoti atvėsusią. 


