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Miltai be glitimo:

 33 % rudų ryžių miltų
 33 % kukurūzų miltų
 33 % kukurūzų krakmolo
   1 % Natur emul

Perkant ryžių miltus svarbu atkreipti dėmesį, kad ant pakuotės būtų nurodyta rudų 
arba pilno grūdo ryžių miltai. Jeigu tokios informacijos nėra, tuomet jūs perkate 
baltų ryžių miltus.
Ar yra skirtumas? Tikrai taip. Baltų ryžių miltai pasižymi ryžių skoniu, kai kalbame 
apie galutinį kepinio skonį. Jie taip pat skirtingai nuo rudų arba pilno grūdo ryžių 
miltų absorbuoja/sugeria skysčius. Tad rekomenduoju miltus rinktis atsakingai.

Ar parduotuvių lentynose esantys miltai be glitimo yra tinkami naudoti? Galima 
būtų sakyti, kad taip. Tačiau tuo atveju reikėtų koreguoti jūsų receptūrose xantan 
gum kiekį. Nes dažniausiai parduotuvėse parduodamų miltų be glitimo mišiniuose 
jūs jau rasite xantan gum. Ir tuose mišiniuose jo ganėtinai daug, kas jūsų kepa-
miems keksams, pyragams ar biskvitas suteikia tąsumą.

Man asmeniškai visada greičiau, patogiau ir paprasčiau susimaišyti miltų mišinį be 
glitimo pačiai.

Pektinas 325NH95:

Pektinas 325NH95 ir pektinas NH kuom jie skiriasi ir ar galima juos keisti? Juos tikrai 
galima keisti vienas į kitą santykiu 1:1 (pvz.: jums reikia 3 gr 325NH95 tai drąsiai gal-
ite imti 3 gr pektino NH). Ką svarbu žinoti.
Pektinas 325NH95 dar kitaip vadinamas motininiu pektinu. Jis veikia su rūgštimi 
arba su kalciu. Tuo tarpu pektinas NH veikia tik su rūgštimi.

Dėmesio pektino 325NH95 sudėtyje nėra druskų, todėl jis netinka glazūroms!

teorinė dalis 
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Obuolių tyrė:

Ją greitai ir labai nesudėtingai pasigaminsite namuose.
Obuolius naudokite kuo rūgštesnius tam puikiai tinka Antaniniai arba Garnny Smith 
obuoliai. Obuolius nuplauname. Padaliname į keturias dalis ir pašaliname obuolių 
sėklalizdžius. Obuolius visada kepame tik su žievele, nes joje gausu pektino.
Orkaitę įkaitiname iki 180oC. Skardą išklojame kepimo popieriumi ir sudedame  
obuolius žievele į viršų. Kepame obuolius 25 – 30 min.
Iškepusius, minkštus obuolius pertiname per sietelį. Sudedame tyrę į indą ar maišelį. 
Jei reikia naudojame iš karto arba užšaldome.
Užšaldytą tyre laikome šaldymo kameroje geriausia iki 3 mėn.
Rekomenduoju tausoti savo laiką ir gaminti obuolių tyrę iš 2 kg.

Xanthan gum:

Xanthan gum – tai natūralus tirštiklis išgaunamas iš fermentuoto gliukozės sirupo. 
Jis puikiai suriša masę ir absorbuoja skysti. Svarbu nepadauginti šio ingrediento, 
nes jūsų masė bus labai tąsi ir tuo pačiu labai trapi.

Loctus bean gum:

Loctus bean gum –tai natūralus tirštiklis išgaunamas iš saldžiosios ceratonijos. 
Itin svarbu nepadauginti šio ingrediento, nes sukurs labai lipnią tekstūrą. Esant 
būtinybei galima keisti į xanthan gum santykiu 1:1.

Inulin cold:

Inulin cold – išgaunamas iš cikorijų ir agavų. Priskiriamas skaiduloms. Konditerijoje 
naudojamas kaip sausas ingredientas. Bendrame gaminio kiekyje rekomenduo- 
jama šio ingrediento norma yra iki 15%. 

Šiuose mokymuose, Inulin cold, mes naudojame kaip cukraus pakaitalą. Taip  
pat inulin cold neturi saldumo. Jo saldumas šimtabalėje sistemoje prilygi- 
namas vos 0.12. Skaidulos pasižymi itin stipria absorbcijos savybe. Manau, kad 
daugelis iš jūsų žinote, kad žmogaus organizmas puikiai priima skaidulas, svarbiau-
sia yra jų nepadauginti.
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Lecitinas:

Lecitinas – mes dažnai konditerijoje galime sutikti lecitiną. Turime tiek lecitiną  
milteliais tie skystą lecitiną. Visų pirmą lecitinas naudojamas kaip emulsiklis, kuris 
padeda sujungti tokius komponentus kaip riebalai ir skysčiai. Lecitinas taip pat  
yra ir natūralus konservantas. Kai naudojame lecitino miltelius itin svarbu juos gerai 
įmaišyti į masę, kad milteliai ištirptų. Geriausiai pertrinti blenderio pagalbą. Miltelius 
dažniau vartojame su skysčiais.

Skystas lecitinas taip pat sukuria puikią emulsiją dažniau naudojamas norint  
sukurti emulsiją itin riebiose masėse.

Svarbu, jeigu turiu tik lecitino miltelius, o receptūroje nurodytas skysto lecitino 
kiekis ar galiu jį keisti, jei taip kokiu santykiu? Reikalui esant galima. Lecitino miltelių 
reikia imti 50% mažiau, nei receptūroje nurodytas skysto lecitino kiekis (pvz.: 5 gr 
skysto lecitino = 2,5 gr lecitino miltelių).

Patarimas, jeigu gaminate gaminius, kuriuose iti daug riebalų, tuomet rekomen-
duoju naudoti skystą lecitiną.

Patarimas: norint pagaminti tikrai gerą karamelę, rekomenduoju naudoti skystą 
lecitiną.

Gelcrem cold:

Gelcrem cold – išgaunamas iš modifikuoto bulvių krakmolo. Tai stingdanti medžia-
ga be skonio ir kvapo. Itin plačiai naudojame konditerijoje kremams gaminti. Pvz.: 
gaminat vaisinį kremą galime naudoti gelcrem cold ir gaminamo kremo nebūtina 
užvirti, tai mums suteikia galimybę, neprarasti vaisių skonio ir spalvos.

Gysločio luobelė ir gysločio luobelės miltai:

Gysločio luobelė ir gysločio luobelės miltai ar tai tas pats? Ne. Gysločio luobelės 
miltai yra gaminami sumalant gysločio luobelę, todėl yra itin smarkiai absorbuo-
jantis ir daug skysčių į save sugeriantis ingredientas. Gysločio luobelė taip pat gerai 
absorbuoja, tačiau į save sugeria mažiau skysčio. Gysločio luobelė yra skaidulos. 
Šiuose mokymuose mes naudosime gysločio luobelę, jos galima įsigyti parduotu-
vėse ar vaistinėse.
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Natur emul:

Natur emul - emulsifikatrius, kuris išgaunamas iš citrusinių vaisių skaidulų ir sumai- 
šomas su xantan gum. Pakankamai dažnai sutinkamas gaminant augalinius  
desertus.

Šokoladas:

Vienas svarbiausių momentų pasirinkti itin aukštos ir geros kokybės šokoladą.
Šių mokymų metu mes naudosime skirtingus veganiškus šokoladus: 

VALRHONA: AMATIKA, INSPIRATION RASPBERRY, INSPIRATION STAWBERRY.
CALLEBAUT: NXT DFM-42, DARK COUVERTURE 70%, MALCHOC-D.

Turbūt jau niekam ir nebereikia įrodinėti kuom pasižymi VALRHONA šokoladai. 
Valrhona tai puikus, aukščiausios šokolado kokybės gamintojas Prancūzijoje.  
Valrona Amatika pieniškas veganiškas šokoladas pagamintas migdolų riešutų 
pagrindu. Todėl jis subtiliai papildo mūsų marcipaninį keksą.

Dar vienas aukščiausios šokolado kokybės prekės ženklas iš CALLEBAUT, kuris 
priklauso BARRY CALLEBAUT grupei Belgijoje. Visai neseniai jie nustebino išleisdami 
į rinką pienišką veganišką šokoladą NXT DFM-42, pasižyminti subtiliu skoniu. Šio 
šokolado gamybai jie naudoja tigro riešutus. Minėti riešutai iš tikrųjų yra ne riešutai, 
nes jų kilmė yra iš žolinio augalo. Tai augalo gumbeliai. Tačiau jų skonis primena 
riešutus ir kadangi išvaizda jų dryžuota todėl ir buvo pavadinti tigro riešutais. Šie 
riešutai turi itin daug skaidulų.

Ar galiu pasirinkti ir naudoti tik vienos rūšies pienišką veganišką šokoladą? 
Vienareikšmiškai taip. Mokymų metu jums norime parodyti kiek galima daugiau 
įvairių produktų ir derinant juos tarpusavyje atskleisti jums subtilius jų skonius.

Apie VALRHONA INSPIRATION STRAWBERRY ir RASPBERRY daug nekalbėsiu. Tai 
šokoladai, kurie įkvepia. Tai šokoladai, kurie net lietingą, darganotą ir žvarbų 
vakarą mus šviesos greičiu nuneša į vasarą. Kuomet burnoje tirpsta avietės ar 
braškės, akyse suspindi skaisti saulė ir veidą nušviečia šypsena. Ar gali būti kas  
geriau, nei tokiais laimės spinduliais aplietas kekso gabalėlis?

CALLEBAUT DARK COUVERTURE 70% - tai juodas sodrus ir karstelėjęs šokoladas. 
Puikiai tinka šokoladinių desertų gamybai. Pasižymi sodriu skoniu.
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CALLEBAUT MALCHOC-D – šį šokoladą mūsų mokymuose naudosime pirmą  
kartą. Tai juodasis šokoladas 54% kartumo, kurio sudėtyje nėra cukraus. Šio šoko- 
lado sudėtyje yra saldiklis maltitolis, kuris yra priskiriamas cukraus alkoholiui.

Gourmet glazūra:

Gourmet glazūra – ką svarbu žinoti?
Atkreipiu jūsų dėmesį, kad prie kiekvieno kekso yra nurodyta, kaip pasiga- 
minti glazūrą. Suprantu kartais kylančias jūsų dvejones ir begalinį norą pamažinti  
glazūros kiekį. Tikrai galite tai padaryti, tik atminkite, kad tokiu būdų nepavyks 
gražiai ir tolygiai padengti kekso. Gera žinia ta, kad Gourmet glazūra, uždengtą 
plėvele į kontaktą šaldytuve mes galime laikyti net 3 mėn.

Taip pat noriu išduoti dar vieną paslaptį, kad jeigu jūs, kaip mes, gourmet glazūrai 
su juoduoju šokoladu naudosite šokoladą CALLEBAUT MALCHOC-D, jo jums reikės 
900 gr. Glazūros liks vos 250 gr. Kurią galėsite saugoti šaldytuve ir kitam kartui  
tiesiog pasigaminti trūkstamą glazūros kiekį ir padengti ja savo keksą ar pyragą.

Jeigu jūs nenorite naudoti šokolado su saldiklių, drąsiai jį galite pakeisti į  
CALLEBAUT 811 54% kartumo šokoladą. Šokolado keitimas 1:1.
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vieta užrašams


