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Braškių ir kivi tortas 
 Jorguto, laim

o ir braškių biskvitas: 
64g  cukraus; 
16g kukurūzų krakm

olo; 
16g m

iltų; 
2g kepim

o m
iltelių; 

2g druskos; 
50g aliejaus; 
68g kiaušinio baltym

as (kam
bario tem

peratūros); 
64 g. graikiško jogurto; 
50g šviežių braškių; 
1 vnt. laim

o žievelės 
 Įkaitinti orkaitę iki 160C. 
Išplakti baltym

us su cukrum
i. 

Sum
aišyti visus likusius ingredientus ir įm

aišyti išplaktus baltym
us 

su cukrum
i. 

Supilti į 16cm
 skersm

ens žiedą. 
Ant viršaus sudėti pjaustytas braškes gabaliukais. 
Kepti  apie 30m

in.  
 Kivi ir laim

o confit 
115g kivi tyrės; 
30g laim

o sulčių 
2g pektino N

H; 
40g cukraus  
1g želatinos (6g želatinos m

asės); 
 Sudėti tyrę ir laim

o sultis į prikaistuvį ir pakaitinti iki 40C.  
Suberti cukrų su pektinu. U

žvirinti ir pavirti apie 1m
in.  

N
uim

ti nuo ugnies ir sudėti išbrinkintą želatiną; 
U

ždėti plėvelę kontaktu su m
ase ir palikti šaldytuve 1-2 

valandom
s. 

Kai m
asė bus tvirta sublenderiuoti ir m

aišeliu išspausti apskritim
us. 

U
žšaldom

e. 
 Laim

o nam
elaka 

35g grietinėlės (1); 



7g gliukozės; 
7g invertinio cukraus; 
Laim

o žievelės 
55g baltojo šokolado; 
110g grietinėlės (2); 
 Grietinėlę (1), gliukozę, invertinį cukrų ir laim

o žievelę užvirti. 
Palaipsniui supilti ant šokolado ir sublenderiuojam

e. 
Įm

aišyti šaltą grietinėlę ir uždengus plėvele kontaktu su m
ase, 

paliekam
e šaldytuve 12 valandų. 

Praėjus reikiam
ui laikui išplakam

e iki krem
inės konsistencijos ir 

m
aišeliu, šalia kivi confit, išspaudžiam

e apsikritim
us ir vėl 

užšaldom
e.  

 Krem
inio sūrio ir plaktos grietinėlės krem

as 
3,5g želatinos;

  
18g vandens; 
160g braškių tyrės; 
48g. gliukozės; 
200g krem

inio sūrio; 
150g grietinėlės; 
100g balto šokolado; 
60g braškinio šokolado; 
Vanilės 
 Pakaitinti tyrę, gliukozę ir vanilę ir sudėti išbrinkusią želatiną. 
Šiltą m

asę supilti ant balto ir braškinio šokoladų. Sublenderiuoti. 
Kai tem

peratūra pasiekia 35C sudedam
e krem

inį sūrį ir 
išplakam

e. 
Lėta supilam

e šaltą grietinėlę ir vėl išplakam
e.  

 Veidrodinė glazūra 
75g vandens;  
150g gliukozės sirupo;  
150g cukraus; 
150g sutirštinto saldinto pieno;   
70g želatinos m

asės; 
150g balto šokolado;   
Riebaluose tirpių dažų. 

Jogurto, laim
o ir braškių biskvitas 

Krem
inio sūrio ir plaktos 

grietinėlės krem
as 

Kivi ir laim
o confit 

Laim
o nam

elaka 



Išvirti sirupą iš vandens, cukraus ir gliukozės iki 103C. 
Supilti ant šokolado, želatinos m

asės, m
aistinių dažų ir saldinto sutirštinto pieno.  

Išm
aišyti blenderio pagalba.  

U
ždengti plėvele ir palikti pastovėti šaldytuve apie 12val. 

Prieš naudojant pašildyti glazūrą iki 40C išm
aišyti ir naudoti kai tem

peratūra pasieks 
30-35C.

  
 



Pistacijų ir aviečių tortas (16cm
 skersm

ens) 
 

Pistacijų biskvitas 
190g kiaušinių; 
155g cukraus; 
50g m

iltų; 
20g kukurūzų krakm

olo; 
130g m

igdolų m
iltų; 

110g kiaušinio baltym
ų;

  
1g druskos; 
40g pistacijų pastos; 
 Išplakti kiaušinius su 110g cukraus iki labai purios m

asės. 
Sum

aišyti kartu m
iltus, kukurūzų krakm

olą ir m
igdolų m

iltus. 
Išplakti kiaušinio baltym

us su likusiu 45g cukrum
i ir druska iki 

purios m
asės. 

Į kiaušinių m
asę sudėti pistacijų pastą ir išm

aišyti. 
Atsargiai įm

aišyti išplaktą m
erengą. 

Tešlą paskirstyti ant 34*34cm
 kilim

ėlio ir kepti 165C apie 12-
15m

in. 
Iškepus išpjaunam

e 16cm
 skersm

ens apskritim
us. 

  Aviečių nam
elaka 

75g aviečių tyrės; 
15g gliukozės; 
15g invertinio cukraus; 
Laim

o žievelės; 
110g balto šokolado; 
220g šaltos grietinėlės; 
 Tyrę, gliukozę, invertinį cukrų pakaitinam

e kartu su laim
o 

žievele ir visą m
asę supilam

e ant šokolado.  
Blenderio pagalba sum

aišom
e ir iš lėto supilam

e šaltą 
grietinėlę. 
U

ždengiam
e m

aistine plėvele kontaktu su m
ase ir paliekam

e 
šaldytuve 12 valandų. 
Praėjus reikiam

am
 laikui m

asę išplakam
e m

ikseriu iki stabilios 
konsistencijos.  
 



  Keptas sūrio  intarpas su avietėm
is 

200g krem
inio sūrio; 

50g cukraus; 
8g m

iltų;
  

85g kiaušinių; 
20g grietinėlės 
Vanilės 
40g šviežių aviečių; 
 Krem

inį sūrį, cukrų ir m
iltus išplakam

e iki vientisos 
konsistencijos. 
Palaipsniui įvedam

a kiaušinius, plakam
e nedaug, tik tol kol 

kiaušiniai įsim
aišys į m

asę. 
Įdedam

e vanilės ir supilam
e grietinėlę. Išm

aišom
e. 

Supilam
e į 16cm

 skersm
ens kepim

o form
ą ir kepam

e 150c 
tem

peratūroje apie 1val.  
 Krem

as su laim
u 

75g grietinėlės (1); 
15g gliukozės; 
15g invertinio cukraus; 
Laim

o žievelės; 
110g balto šokolado; 
220g šaltos grietinėlės (2); 
 Grietinėlę (1), gliukozę, invertinį cukrų pakaitinam

e kartu su 
laim

o žievele ir visą m
asę supilam

e ant šokolado.  
Blenderio pagalba sum

aišom
e ir iš lėto supilam

e šaltą 
grietinėlę. 
U

ždengiam
e m

aistine plėvele kontaktu su m
ase ir paliekam

e 
šaldytuve 12 valandų. 
Praėjus reikiam

am
 laikui m

asę išplakam
e m

ikseriu iki 
stabilios konsistencijos.  
 

 

Pistacijų biskvitas 
Aviečių nam

elaka 

Keptas sūrio intarpas su avietėm
is 

Krem
as su laim

u 



Choux  „gėlytė“ 
Plikyta tešla 
125g pieno; 
125g vandens 
15g invertinio cukraus; 
4g druskos; 
4g cukraus; 
110g sviesto; 
150g m

iltų; 
200g kiaušinių; 
 Vandenį, pieną, druską, cukrų, invertinį cukrų ir sviestą pakaitinam

e. 
Suberiam

e m
iltus ir m

aišom
e kol m

asė susijungia į kam
uoliuką ir ant puodo 

dugno atsiranda plona plėvelė. 
Sudėti tešlą į m

ikserio indą ir m
aišyti kol tešla pravės. 

Palaipsniui supilti kiaušinius ir m
aišyti kol m

asė taps vienalytė. 
Pagam

intą tešlą uždengti m
aistine plėvele kontaktu ir palikti šaldytuve 12 

valandų. 
Išspausti norim

os form
os pyragaitį. 

Kepti  180C – 13-15m
in, 160C – 18-20m

in. 
 Craqueline (traški plutelė) 
50g sviesto; 
60g rudojo cukraus;

  
60g m

iltų; 
 Sutrinti visus ingredientus iki tešlos konsistencijos. 
Iškočioti tarp dviejų kepim

o popieriaus lapų ir užšaldyti. 
 Braškių coulis 
180g braškių tyrės su gabaliukais; 
10g laim

o sulčių; 
15g cukraus; 
4g krakm

olo. 
 Pakaitinti tyrę su laim

o sultim
is. 

Suberti cukrų su krakm
olu ir kaitinti kol sutirštės. 

  



Krem
as su laim

u 
35g grietinėlės (1); 
7g gliukozės;

  
7g invertinio cukraus; 
Laim

o žievelės 
55g baltojo šokolado; 
110g grietinėlės (2); 
 Grietinėlę (1), gliukozę, invertinį cukrų pakaitinam

e kartu su laim
o 

žievele ir visą m
asę supilam

e ant šokolado.  
Blenderio pagalba sum

aišom
e ir iš lėto supilam

e šaltą grietinėlę. 
U

ždengiam
e m

aistine plėvele kontaktu su m
ase ir paliekam

e šaldytuve 
12 valandų. 
Praėjus reikiam

am
 laikui m

asę išplakam
e m

ikseriu iki stabilios 
konsistencijos. 
 

 

Krem
as su laim

u 

Plikyta tešla 

Braškinis coulis 



        Pasirinkta spalvų paletė 


