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Ananasų-kokosų tortas



Ananasų-kokosų tortas

Kokosų Dacquoise  

3 kiaušinių baltymai    
25 g cukraus  
45 g migdolų miltų 
45 g kokosų drožlių 
80 g cukraus pudros 
 

Baltymus išplakti su cukrumi. Cukraus pudrą sumaišyti su kokosų 

drožlėmis ir migdolų miltais. Suformuoti dvi 16 cm skersmens „sraiges“, 

antgalis 10 mm. Kepti apie 12 min 170°C. 

 

Kokosų štreuzelis 

30 g kambario t sviesto 
40 g kokosų drožlių 
30 g miltų 
30 g rudo cukraus 
Žalios citrinos žievelės 
 
Sumaišyti visus ingredientus. Sudėti į 16 cm žiedą ir suspausti. Kepti 17 

min 170 °C. Palaukti kol atšals. 

 

Kokosų panna cota 

100 g grietinėlės 36% 
100 g kokosų grietinėlės 
15 g cukraus 
3 g želatinos 200 Bloom 
Vanilės pastos 
 

Užmerkti želatiną dideliame kiekyje šalto vandens. Puode pašildyti pusę 

grietinėlės, kokosų grietinėlės, cukrų ir vanilę. Įdėti želatiną. Supilti likusę 

grietinėlę. Supilti į 16 cm žiedą. Užšaldyti. Po valandos išimti ir uždėti 

dacquoise. Sudėti atgal į šaldiklį. 

 

Ananasų compoté   

225 g ananasų tyrės 
109 g cukraus 
9 g pektino NH 
3 g citrinos sulčių 
125 g ananasų gabaliukų 
3 g želatinos 200 Bloom 
 

Į tyrę suberti cukrų, sumaišytą su pektinu. Užvirti. Įmaišyti sultis ir 

ananasų gabaliukus. Įmaišyti išbrinkusią želatiną. Supilti ant panakotos ir 

dacquoise  ir užsaldyti. 

 

Ananasų musas  

300 g ananasų tyrės 
50 g cukraus 
10 g želatinos 200 Bloom 
300 g grietinėlės 35-36 %   
3 šaukštai romo 
  
Želatiną užmerkti dideliame kiekyje šalto vandens. Puode užkaisti tyrę, 

romą ir cukrų. Sudėti želatiną. Atvėsinti iki 30-35°C. Išplakti grietinėlę iki 

vidutinio standumo. Sudėti į ananasų tyrę.  
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Šokoladinis Saint-Honoré

Pasiruošti dieną prieš 

Šokoladinė namelaka 

100 g grietinėlės 35-36 % (I) 
12 g gliukozės 
12 g trimolino 
80 g juodojo Guanaja šokolado 
201 g grietinėlės (II) 
 
Užvirti grietinėlę (I) su gliukoze ir trimolinu. Pusiau ištirpinti 

šokoladą ir jį per tris kartus supilti grietinėlę. Sutrinti Bamix. Supilti 

šaltą grietinėlę (II). Palikti nakčiai šaldytuve. 

 

Juodojo šokolado cremeux 

50 g grietinėlės 35-36 % 
50 g pieno 
20 g trynių 
10 g cukraus 
48 g juodojo šokolado 
 
Užvirti grietinėlę ir pieną. Šalia trynius išplakti su cukrumi. Į išplaktu 

trynius supilti grietinėlę ir viską užvirti iki 82°C. Šią masę supilti ant 

ištirpinto šokolado. Išplakti ir palikti nakčiai šaldytuve. 

 

Karamelė 

42 g cukraus 
42 g gliukozės 
34 g sviesto 
110 g grietinėlės 35-36 % 
2 g fleur de sel 

2 g vanilės pastos 
23 g juodojo Guanaja šokolado 
 
Užvirti cukrų ir gliukozę iki 195°C. Nukelti nuo ugnies, sudėti sviestą. 

Intensyviai maišyti, kad nepridegtų. Supilti pašildytą grietinėlę, 

druską ir vanilę. Užvirti iki 107°C. Perkošti ant šokolado. Sumaišyti. 

Uždengti į kontaktą ir palikti atvėsti kambario temperatūroje. 

 

Juodojo šokolado glazūra 

75 g vandens 
75 g grietinėlės 35-36 % 
152 g cukraus 
45 g kakavos 
10 g želatinos 200 bloom 
45 g juodojo šokolado 
Iš vandens, grietinėlės, cukraus ir kakavos išvirti sirupą iki 100°C. 

Supilti ant šokolado ir išbrinkusios želatinos.  Uždengti į kontaktą ir 

palikti per naktį šaldytuve. 



Šokoladinis Saint-Honoré

Kitą dieną paruošti 

Migdolų sablé 

52 g sviesto 
33 g cukraus pudros 
11 g migdolų miltų 
1 g druskos 
82 g miltų 
18 g kiaušinių 
 
Sumaišyti šaltą sviestą, cukraus pudrą, migdolų miltus, miltus, 

druską iki smėlio konsistencijos. Supilti kiaušinius. Iškočioti 3 mm 

storio tešlą tarp dviejų gitaros lapų. Atvėsinti šaldytuve. Išspausti 20 

cm apskritimą. Kepti 15 min 155°C.  

 

Plikyta tešla 

40 g vandens 
40 g pieno 
2 g druskos 
2 g cukraus 
40 g sviesto 
48 g miltų 
80 g kiaušinių 
 
Užvirti vandenį, pieną, druską, cukrų, sviestą. Nukėlus nuo ugnies 

įmaišyti miltus. Minutė padžiovinti tešlą ant ugnies. Atvėsinti tešlą, 

po truputį supilti kiaušinius. Ant sable išspausti spirale tešlos. Kepti 

apie 30 min 160°C. Iškepti 13 mažų choux 1,5 cm diametro. Kepti 

apie 20 min 160°C. 

 

Štreuzelis 

12 g šalto sviesto 
12 g rudojo cukraus 
14 g migdolų miltų 
0,5 g druskos 
11 g miltų 
3 g kakavos 
Sumaišyti visus ingredientus. Iškočioti 7 mm storio tešlą. Kepti 150°C 

apie 30 min. Atvėsus supjaustyti kubeliais. 
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Dulcey-kavos skonio tartaletė

Sablé tešla 

145 g sviesto  
80 g cukraus pudros 
35 g migdolų miltų 
320 g miltų 
60 g kiaušinių 
55 g migdolų miltų 
 
Į kombaino indą sudėti šaltą, gabaliukais supjaustytą sviestą, 
cukraus pudrą, miltus, migdolų miltus. Išmaišyti iki smėlio 
konsistencijos. Sudėti kiaušinius ir maišyti. Iškočioti tešlą tarp dviejų 
gitaros lapų 3mm storio. Atvėsinti šaldytuve. Suformuoti tartaletes. 
Kepti 155°C apie 10 min. Nulakuoti (50 g trynių, 8 g grietinėlės). Ir 
dar kepti apie 5-7 min. 
 
 

Traškus sluoksnis su feuletinu 

 55 g lazdynų riešutų pastos 
 35 g Dulcey šokolado 
 45 g feuletino 
 
Ištirpinti šokoladą, įdėti lazdynų riešutų pastą ir feuletiną. Išmaišyti. 
Plonu sluoksniu paskirstyti ant tartalečių dugno. Įdėti į šaldytuvą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kavos Crémeux 
 

1,5 g želatinos 200 bloom 
 18 g cukraus  
 30 g trynių  
 125 g grietinėlės 35-36%  
 20 g kavos pupelių  
 25 g Dulcey šokolado 
 
Užmerkti želatiną šaltame vandenyje. Užvirti grietinėlę su kavos 
pupelėmis. Uždengus palikti 15 min. Nukošti. Užkaisti. Trynius 
išplakti su cukrumi, supilti grietinėlę. Masę užvirti iki 82°C. Nukelti 
nuo ugnies, įdėti želatiną. Supilti ant šokolado. Išmaišyti. Atvėsinti. 
Supilti ant tartalečių ir palikti šaldytuve stabilizuotis. 
 
Dulcey ganašas 
 
120 g Dulcey šokolado  
 260 g grietinėlės 35-36%  
 1,5 g želatinos 200 bloom 
Užmerkti želatiną šaltame vandenyje. Ištirpinti šokoladą. Pašildyti 

120 g grietinėlės. Nukėlus nuo ugnies į ją sudėti želatiną. Masę per 

kelis kartus supilti ant šokolado. Išmaišyti ir suplakti blenderiu. 

Supilti likusią šaltą grietinėlę. Išmaišyti. Uždengti į kontaktą ir palikti 

šaldytuve per naktį. Kitą dieną išplakti ir 8mm antgalio pagalba 

išspausti bokštelius. 
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