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Abrikosų ir rozmarinų tortas  

VASAROS SAULĖLYDIS 
 
 
 
 
 Abrikosų ir rozmarino compote 
 
 Karamelinis musas 
 
 Veliūras 
 
 Abrikosų ir citrinų/verbenų  
 cremeux 
 
   
 Abrikosų želė 
 
 
 
Karamelinis musas Migdolų dacquoise 
 
 
 
Iš nurodytų kiekių pagaminsite 20 cm dydžio tortą 
 
 

 
MIGDOLŲ DACQUOISE 
 
100 g. baltymų  Baltymus išplakti su cukrumi iki mikštos  
85 g. cukraus  morengos. 
 
85 g. migdolų miltų  Sausus ingredientus persijoti ir sumaišyti, įdėti  
50 g. cukraus pudros  smulkintą rozmariną.  
25 g. kvietinių miltų  Sausus ingredientus sumaišyti su morenga. 
1 g. druskos  Sudėti tešlą į konditerinį maišelį ir išspausti 18  
3 g. šviežio smulkinto rozmarino  cm dydžio biskvitą. 
Migdolo drožlių  Pabarstyti migdolo drožlėmis 
 

             Kepti 180 C temperatūroje, apie 12-15 min 
  

Iškeptą atvėsinti ir uždėti ant abrikosų želė. 
Užšaldyti. 

 
 



 
ABRIKOSŲ IR ROZMARINO COMPOTE 
 
150 g. abrikosų tyrės Abrikosų tyrę pakaitinti su rozmarinu.  
10 g. šviežio rozmarino Uždengti maistine plėvele. Palikti 15 min. 
 
20 g. invertinio cukraus    Perkošti, atvėsinti iki 40 C. Įmaišyti invertinį  

                   cukrų 
20 g. cukraus Pektiną sumaišyti su cukrumi. Suberti į tyrę.  
6 g. pektino  Užvirti. 
8 g. citrinos sulčių 
 
6 g. želatinos 200 Bloom Supilti citrinos sultis. Sudėti išbrinkintą 

želatiną ir abrikosų gabaliukus. 
150 g. abrikosų 
       Sudėti į 12 cm žiedą ir užšaldyti iki surinkimo. 

 
 
 

 
ABRIKOSŲ ŽELĖ 
 
130 g. abrikosų tyrės  Tyrę, cukrų ir citrinos sultis užvirti. 
30 g. cukraus  Sudėti išbrinkintą želatiną. 
20 g. citrinų sulčių 
3 g. želatinos 200 Bloom  Supilti į 18 cm žiedą ant abrikosų ir 

citrinų/verbenos cremeux ir užsaldyti. 
 
 
ABRIKOSŲ IR CITRINŲ/VERBENOS CREMEUX 
 
130 g. abrikosų tyrės     Tyrę pakaitinti. 
70 g. citrinų/verbenos tyrės 
 
40 g. trynių      Kiaušinius išmaišyti su cukrumi. Supilti karštą  
30 g. cukraus      tyrę į kiaušinių masę. Virti iki 82 C. 
 
5 g. želatinos 200 Bloom    Įmaišyti želatiną 
 
60 g. sviesto Atvėsinti iki 35-40C ir blenderio pagalba 

įmaišyti sviestą. 
 

                                                                   Supilti į 18 cm žiedą ir užšsaldyti. 
 

 
 
 



 
KARAMELINIS MUSAS 

 
125 g. grietinėlės     Grietinėlę pakaitinti. 

 
6 g. želatinos 200 Bloom    Įmaišyti išbrinkusią želatiną.  
 
230 g. karamelinio Valhrona Dulcey   Supilti ant šokolado, sutrinti blenderiu.  
šokolado      Atvėsinti iki 30C.  
 
260 g. grietinėlės      Įmaišyti iki pusės standumo plaktą grietinėlę. 
 
  



EGZOTINĖ ATOSTOGŲ OPERA 
 
 

 
 Amande glazūra 
 Egzotinis cremeux 
 Mangų-bergamotės džemas 
  
 Biskvitas joconde 
 Egzotinis cremeux 
 Mangų-bergamotės džemas 
 Biskvitas joconde 
 
 
Nurodyti kiekiai paskaičiuoti formai 24x24 cm 
 
 
BISKVITAS JOCONDE 
 
220 g. kiaušinių  Kiaušinius išplakti su cukrumi ir migdolų 
120 g. cukraus pudros  miltais ir tarkuota apelsino žievele. 
90 g. migdolų miltų 
½ apelsino žievelės                                                           Iš baltymų ir cukraus paruošti minkštą  

              morengą. 
120 g. baltymų 
60 g. cukraus  Į pagrindinę masę supilti ištirpintą ir pravėsusį  

       sviestą, išmaišyti. Įmaišyti persijotus miltus. 
40 g. kvietinių miltų 
1 g. druskos  Įmaišyti morengą. 
30 g. sviesto 

Paskirstyti ant kilimėlio 32x42 cm 
Kepimo T: 200 C Kepimo laikas: 8 -10 min 

 
 
 
 
SIRUPAS 

  
100 g. vandens  Kartu pakaitinti visus ingredientus.  
40 g. apelsinų tyrės  Sudrėkinti biskvitą. 
50 g. cukraus 
 
 
 
 
 
 



MANGŲ-BERGAMOTĖS DŽEMAS 
 
240 g. mangų tyrės     Į tyres su gliukozės sirupu suberti pektiną  
110 g. bergamotės tyrės  sumaišytą su cukrumi. Užvirti. 
60 g. gliukozės sirupo 
 
80 g. cukraus  Supilti citrinų sultis, išmaišyti. 
10 g. pektino NH 
 
16 g. citrinos sulčių                                                          Padalinti dviems sluoksniams po 200 g. 
 
 
 
EGZOTINIS CREMEUX 
 
130 g. trynių      Trynius, kiaušinius ir cukrų ištrinti. 
190 g.kiaušinių 
130 g. cukraus Egzotinių vaisių tyrę pakaitinti. Supilti tyrę į 

kiaušinių masę ir virti iki 82C. 
200 g. egzotinių vaisių tyrės 
       Sudėti išbrinkusią želatiną. Išmaišyti. 
6 g. želatinos 200 Bloom   Atvėsinti iki 30-35 C. 
 
140 g. sviesto  Sudėti sviestą. Masę sutrinti blenderiu. 

  
      Padalinti dviems sluoksniams po 300 g. 

 
 
 
 
 
AMANDE GOURMET GLAZŪRA 
 
200 g. migdolinio Valhrona Amande                              Šokoladą ištirpinti, sumaišyti su aliejumi.  
šokolado 
40 g. aliejaus    
 
 
 
 
 
  



SALDŽIAI GAIVI TARTALETĖ  
 
 
 

  Mandarinų cremeux 
 
 Pasiflorų namelaka 
 
 
 Egzotinis kremas 
 
 Minkšta karamelė 
 
  Pate Sable 
 
 
 
Iš nurodytų kiekių pasigaminsite 8-10 vnt tartalečių 
 
PATE SABLE 
 
65 g. sviesto    Į kombaino indą sudėti ir išmaišyti iki smėlio  
120 g. kvietinių miltų  konsistencijos visus ingredientus, išskyrus  
45 g. cukraus pudros  kiaušinius. 
20 g. migdolų miltų   
1 g. druskos  Sudėti kiaušinius ir maišyti, kol susiformuos 

    vienas tešlos rutuliukas. 
25 g. kiaušinių 

Iškočioti tešlą tarp dviejų gitaros lapų iki 3 mm  
storio. Atvėsinti šaldytuve apie 1 val. 

 
            Suformuoti tartaletes. 

Kepimo temperatūra: 155 C.  
   Kepimo laikas apie 15 min 

 
 
 
LAKAVIMO MASĖ 
 
25 g. trynių  Ingredientus sumaišyti. Užtepti ant pusiau  
4 g. grietinėlės  iškeptos tartaletės. Kepti iki gražios rudos  

           spalvos. 
 
 
 
 
 



MINKŠTA KARAMELĖ 
 
75 g. cukraus    Iš cukraus ir gliukozės paruošti sausą karamelę 
35 g. gliukozės sirupo  Supilti karštą grietinėlę. 

         Pavirti. 
65 g. grietinėlės  Atvėsinti iki 40-45 C, sudėti sviestą ir sutrinti  

      blenderio pagalba. 
90 g. sviesto  Paskirstyti tartaletėse. 
 
 
 
EGZOTINIS KREMAS 
 
115 g. egzotinių vaisių tyrės  Vaisių tyrė pakaitinti su greitinėle. 
50 g. grietinėlės  Supilti ant trynių sumaišytų su cukrumi. 

   
30 g. cukraus  Virti iki 82 C. 
50 g. trynių 
 
3 g. želatinos 200 Bloom  Įmaišyti išbrinkusią želatiną.  

Atvėsinti ir supilti ant karamelės. Palikti bent 3 
h, kad kremas stabilizuotusi. 

 
 
 
PASIFLORŲ NAMELAKA 
 
40 g. grietinėlės  Grietinėlę pakaitinti su gliukoze ir 
5 g. invertinio cukraus  invertiniu cukrumi ir supilti ant ištirpinto 
5 g. gliukozės sirupo  šokolado. 
 
70 g. Valhrona Ispiration pasiflorų  Pertrinti blenderio pagalba. 
šokolado                                                  supilti šaltą grietinėlę. 
 
110 g. grietinėlės  Palikti 12 val. stabilizuotis šaldytuve. 

    Prieš naudojimą išplakti. 
 
 
MANDARINŲ CREMEUX 
 
75 g. mandarinų tyrės  Tyrę pakaitinti ir supilti į išmaišytą kiaušinių ir 
100 g. kiaušinių  cukraus masę. Virti iki 82 C. 
70 g. cukraus  Įmaišyti išbrinkusią želatiną. Atvėsinti iki 35 C. 
2 g. želatinos 200 Bloom 
  Blenderio pagalba įmaišyti sviestą. 
75 g. sviesto  Palikti 12 val stabilizuotis šaldytuve, prieš 

naudojimą vel pertrinti blenderiu. 


