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Baigiamasis darbas





TORTAS

❑ Morkų biskvitas su traškiu     kokoso 
sluoksniu

❑ Ožkos pieno jogurtinis musas

❑ Pasiflorų compote

❑ Mandarinų cremux

❑ Vaisinė glazūra



❑ Išeiga du tortai 16 cm žiede arba vienas 16 cm žiedas ir viena silikomart
TOWER  forma

jogurtinis musas

pasiflorų compote

mandarinų cremux

traškus kokoso sluoksnis

morkų biskvitas



Torto receptas

Morkų biskvitas

▪ 95gr cukraus

▪ 145gr rudojo cukraus

▪ 110gr kiaušinių

▪ 155gr smulkiai tarkuotų morkų

▪ 130gr miltų

▪ 8gr kepimo miltelių

▪ ½ a.š. cinamono

▪ 60 gr sviesto

▪ 60 gr aliejaus

▪ 30 gr kokoso drožlių

▪ Išplakti kiaušinius su cukrumi

▪ Įmaišyti nusunktas morkas

▪ Įmaišyti miltus su kepimo milteliais ir

cinamonu.

▪ Įmaišyti ištirpintą sviestą ir aliejų 

▪ Supilti kokoso drožles , išmaišyti

▪ Kepti kilimėlyje 32x32 cm apie 10-12 
min 160 laipsnių temperatūroje

▪ Biskvitą  atvėsinti , užšaldyti , išsipjauti 
du 14 cm skersmens biskvitus (renkant
Tower formoje reikalingas 10 cm 
skersmens biskvitas).



Vaisinė glazūra

▪ 80 gr tropinių vaisių tyrės

▪ 135 gr cukraus

▪ 135 gr gliukozės sirupo

▪ 90 gr kondencuoto pieno

▪ 115 gr balto šokolado

▪ 3 gr pektino

▪ 10 gr citrinos sulčių

▪ 2 gr želatino

▪ Želatiną užpilti dideliu kiekiu šalto 
vandens.

▪ Užvirti tyrę su cukrumi sumaišytu su 
pektinu ir gliukoze

▪ Supilti citrinų sultys

▪ Sudėti želatiną

▪ Supilti karštą skystį ant šokolado ir 
kondensuoto pieno , paruošti 
emulsiją.

▪ Palikti stabilizuotis 12 val.

▪ Glazūros darbo temperatūra 28-29 
laipsniai



Traškus kokosinis sluoksnis

▪ 2 gr kakavos sviesto

▪ 10 gr baltojo šokolado

▪ 15 gr lazdyno riešutų

praline

▪ 20 gr kokoso drožlių

▪ Ištirpinti šokoladą ir kakavos sviestą

▪ Įmaišyti praline ir kokoso drožles

▪ Paskirstyti ant biskvito.

▪ Užšaldyti ( 2- 3 val.)



Pasiflorų compote

▪ 240 gr pasiflorų tyrės su sėklomis

▪ 50 gr invertnio cukraus

▪ 20 gr cukraus

▪ 4  gr pektino

▪ 5 gr želatino

▪ 4 gr citrinos sulčių

▪ Želatiną užmerkti dideliame kiekyje 
šalto vandens

▪ Tyrę kaitinti kartu su invertiniu
cukrumi

▪ Pradėjus kaitinimą supilti cukrų 
sumaišyta su pektinu

▪ Supilti citrinos sultis

▪ Sudėti želatiną

▪ Supilti į formas , užšaldyti.



Mandarinų cremux

▪ 112 gr mandarinų tyrės

▪ 112 gr kiaušinių

▪ 32 gr cukrus

▪ 75 gr balto šokolado

▪ 22 gr kakavos sviesto

▪ 5 gr želatinos

▪ Želatiną užmerkti dideliame kiekyje 
šalto vandens

▪ Iš kiaušinių , tyrės ir cukraus paruošti 
creme anglaise

▪ Supilti išbrinkusią želatiną

▪ Supilti ant šokolado ir kakavos sviesto

▪ Blenderio pagalba paruošti emulsiją

▪ Supilti į formas užšaldyti



Ožkos pieno jogurtinis musas

▪ 100 gr pieno

▪ 80 gr cukraus

▪ 84 gr kiaušinių

▪ 13 gr želatino

▪ 500 gr grietinėlės 35% riebumo

▪ 10 gr jogurto miltelių

▪ 240 gr ožkos pieno jogurto

▪ Želatiną užmerkti dideliame kiekyje 
šalto vandens

▪ Iš kiaušinių, cukraus, pieno, jogurto 
miltelių ir ožkos pieno jogurto išvirti 
creme anglaise

▪ Sudėti želatiną

▪ Atvėsinti iki 30 laipsnių

▪ Grietinėlę išplakti iki pusės standumo

▪ Abi mases sujungti



Pyragaičiai 

❑ Financier su lazdynų riešutais 

❑ Ananasų ir mangų džemas

❑ Melionų kremas



❑ Surinkimas 20x20 cm kvadratas

Išeiga 12 pyragaičių 9x3 cm

Financier

Melionų kremas

Ananasų/mango 

džemas



PYRAGAIČIŲ RECEPTAS
FINANCIER SU LAZDYNŲ RIEŠUTAIS

▪ 80 gr lazdyno riešutų miltų

▪ 180 gr cukraus pudros

▪ 75 gr miltų

▪ 180 gr baltymų

▪ 15 gr invertinio cukraus

▪ 90 gr sviesto

▪ 3 gr kepimo miltelių

▪ 2 gr druskos

▪ Sumaišyti lazdyno riešutų miltus , 
cukraus pudrą, kepimo miltelius ir 
druską

▪ Invertinį cukrų pašildyti ir kartu su 
baltymais supilti i miltus

▪ Supilti ištirpdytą ir jau pravėsusį 
sviestą

▪ Tešlą paskirstyti silikoniniame 
kilimėlyje 32x32

▪ Kepti 180 laipsnių temperatūroje 15 
min.

▪ Atvėsinti , išsipjauti kvadratus



Melionų kremas

▪ 150 gr melionų tyrės

▪ 45 gr trynių

▪ 35 gr cukraus

▪ 5 gr želatino

▪ 150 gr balto šokolado 35%

▪ 175 gr greitinėlės

▪ Želatiną užmerkti dideliame kiekyje 
šalto vandens

▪ Iš tyrės , trynių ir cukraus išvirti creme
anglaise

▪ Sudėti ištirpintą želatiną

▪ Supilti ant šokolado, blenderio
pagalba paruošti emulsiją

▪ Atvėsinti ir sujungti su išplakta 
greitinėle

▪ Supilti i formą užšaldyti



Ananasų /mango džemas

▪ 440 gr mango tyrės

▪ 140 gr ananasų tyrės

▪ 40 gr cukraus

▪ 8 gr želatinos

▪ Želatiną užmerkti dideliame kiekyje 
šalto vandens

▪ Tyres užvirti su cukrumi

▪ Sudėti išbrinkusią želatiną, išmaišyti

▪ Atvėsinti, supilti ant paruošto 
apstingusio melionų kremo, užšaldyti



Tartaletė

❑ Sable

❑ Migdolinis kremas

❑ Koncervuota kriaušės

❑ Plaktas vanilinis ganašas



❑ Išeiga 6 tartaletės 14.6x3.5 cm
Surinkimas: Silikomart Finger KIT TARTE RING 

Sable

Migdolinis kremas

Kriaušės

Plaktas vanilinis ganšas



Tartaletė receptas

Sable tešla

▪ 86 gr sviesto

▪ 163 gr miltų

▪ 82 gr cukraus pudros

▪ 1 gr druskos

▪ 48 gr kiaušinių

▪ 12 gr stipresnių miltų

▪ 12 gr migdolų miltų

▪ 14 gr krakmolo

▪ Visi ingridientai turi būti šalti

▪ Gabaliukais supjaustytą sviestą, 
miltus, cukrų,migdolų miltus, 
krakmolą ir druską išmaišyti iki

smėlio konsistencijos.

▪ Sudėti kiaušinius ir maišyti, kol 
susiformuos vienas tešlos gabalas

▪ Iškočioti tarp dviejų gitaros lapų, 
palikti šaltai keliatai valandų

▪ Suformuoti tartaletę

▪ Kepti 160 laipsnių temperatūroje 12 
min.



Migdolinis kremas

▪ 150 gr sviesto

▪ 150 gr cukraus

▪ 150 gr migdolų miltų

▪ 20 gr krakmolo

▪ 115 gr kiaušinių

▪ Sviestą išplakti su cukrumi iki baltumo

▪ Sudėti migdolų miltus ir krakmolą

▪ Iš lėto po truputi supilti kiaušinius

▪ Palikti stabilizuotis 12 val.

▪ Pripildyti apkepusę tartaletę 80% 
tartaletes tūrio paruoštu migdoliniu 
kremu

▪ Ant viršaus sudėlioti smulkiai 
supjaustytą kriaušę

▪ Kepti 20 min. 160 laipsnių
temperatūroje



Plaktas vanilinis ganašas

▪ 80 gr pieno

▪ 4 gr vanilės pastos

▪ 10 gr želatinos

▪ 74 gr balto šokolado

▪ 245 gr grietinėlės

▪ Želatiną užmerkti dideliame kiekyje 
šalto vandens

▪ Pieną pakaitinti su vanilės pasta

▪ Sudėti želatiną

▪ Supilti ant ištirpdyto šokolado 
atvėsinto iki 35 laipsnių

▪ Blenderio pagalba padaryti emulsiją

▪ Supilti grietinėlę, palikti stabilizuotis 12 
val.

▪ Išplakti, supilti i formas ,užšaldyti

▪ Nuveliūruoti , uždėti ant atvėsusios 
tartaletės arba aplieti pasirinkta 
glazūra



TORTAS



TARTALETĖ



PYRAGAIČIAI






