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PISTACIJŲ „PAUKŠČIŲ PIENAS“ 

 

 

 

Reikalingos priemonės: 

Silikoninis kilimėlis 42x35 cm, metalinė forma surinkimui 20x20 cm, acetatinė juosta, lyginimo 

mentelės, 16 mm apvalus antgalis, konditerinis maišelis. 

 

Biskvitas:  

80 gr migdolų miltų (galima keisti pistacijų miltais) 

80 gr cukraus pudros 

30 gr. Baltymų 

70 gr kiaušinių 

30 gr sviesto 

90 gr baltymų  

70 gr cukraus 

80 gr miltų 

0,5 gr kepimo miltelių 

 

Gaminimo eiga: 

Migdolų miltus sumaišomi su cukraus pudra ir 30 gr baltymų. Į gautą masę įmaišomi kiaušiniai 

ir tryniai bei gerai išplakama. Įsijojami miltai kartu su kepimo milteliais. Įmaišomas tirpintas 

sviestas. Atskirai išplaka 90 gr baltymų su 70 gr cukraus iki standžių putų. Šaukštas morengos 

įmaišomas į pagrindinę masę. Tada sudedama likusi morenga į pagrindinę masę ir atsargiai 

išmaišoma. Kepama iki 175C įkaitintoje orkaitėje apie 15 min. 

 

Suflė: 

125 gr kambario temperatūros sviesto 

75 gr pistacijų pastos 
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100 gr sutirštinto pieno 

140 gr vandens 

5 gr agaro 

400 gr cukraus 

120 gr baltymų 

½ a.š. citrinos rūgšties 

 

Gaminimo eiga: 

Sviestas išplakamas su sutirštintu pienu. Įdedaae pistacijų pasta ir dar paplakama. Agaras 

suberiamas į vandenį ir užverdama. Suberiamas visas cukrus ir vėl užverdama (iki sirupo 

konsistencijos). Sirupas atvėsinamas iki 80C. Baltymai išplakami su citrinos rūgštimi iki pusės 

standumo. Po truputį supilamas sirupas ir plakama iki masė pradeda standėti. Tada sumažinamas 

greitis ir dalimis įmaišoma sviesto masė. 

 

Surinkimas: iškeptas biskvitas padalinamas į tris lygias dalis - 20x20 cm. Metalinės formos šonai 

padengiami acetatine juosta, o pati forma dedama ant kieto pagrindo, apdengto gitaros lapu. Į 

paruoštą metalinę formą dedamas biskvitas. 16 mm antgalio ir konditerinio maišelio pagalba 

dedama 1/3 suflė. Taip susluoskniuojami likęs biskvitas ir suflė. Dedama į šaldytuvą sustingti 6 – 

12 val. 

 

Šokoladinis padengimas: 

100 gr aviečių skonio šokolado 

50 gr sviesto 

 

Gaminimo eiga: 

Atskirai ištirpinamas sviestas ir šokoladas. Abu produktai sujungiami. Būtina gerai išmaišyti, kad 

neliktų sviesto dryžių. Supilama ant surinkto gaminio ir paliekama sustingti šaldytuve apie 3 val. 
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TARTALETĖ „AVIETĖ“ 

 

 
 

 

Reikalingos priemonės: tartalečių žiedai 8x2 cm (10 vnt), silikoninis kilimėlis Air mat, 

konditerinis šepetėlis, gitaros lapai.  

Tartalečių papuošimui reikės apie 300 gr šviežių aviečių. 

 

Sable tešla: 

145 gr sviesto 

80 gr cukraus pudros 

35 gr migdolų miltų 

320 gr miltų 

60 gr kiaušinių 

Žiupsnelis druskos 

 

Gaminimo eiga:  

Į kombaino indą su antgaliu mentelė sudedamas gabaliukais supjaustytas sviestas, miltai, cukrus, 

druska, migdolų miltai. Maišoma iki smėlio konsistencijos trupinių. Sudedami kiaušiniai ir 

maišoma, kol tešla susiformuoja į vieną rutuliuką. Tešla iškočiojama tarp dviejų gitaros lapų iki 

3-5 mm storio. Paliekama šaldytuve mažiausiai 30 min. Galima palikti per naktį. Suformuotos 

tartaletės trumpai palaikomos šaldiklyje (apie 15 -20 min.). Kepama 155C apie 12 min, tada 

šepetėlio pagalba padengiama lakavimo mase (50 gr trynių, sumaišytų su 8 gr grietinėlės) ir 

kepama iki gražiai paruduos. 

 

Plikytas pistacijų kremas: 

150 gr pieno 

40 gr grietinėlės 

50 gr cukraus 
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30 gr trynių 

30 gr krakmolo 

80 gr pistacijų pastos 

Gaminimo eiga: 

Pienas pakaitinamas su grietinėle. Atskirai sumaišomi tryniai su cukrumi, įdedamas krakmolas. 

Pakaitintas pieno – grietinėlės mišinys supilamas ant trynių-cukraus-krakmolo masės, išmaišoma 

ir grąžinama ant viryklės. Nuolat maišoma iki užvirimo. Užvirus pakaitinama apie 30s - 1 min. 

Uždengiama masė maistine plėvele į kontaktą. Atvėsinama iki 40C-35 C ir įmaišomas sviestas ir 

pistacijų pasta. 

 

Aviečių confit: 

 

196 gr aviečių tyrės 

44 gr invertinio cukraus 

14 gr cukraus 

4 gr pektino 

4 gr citrinų sulčių 

5 gr želatinos lapelių 

 

Gaminimo eiga: 

Išbrinkinti želatinos lapelius dideliame kiekyje šalto vandens. Aviečių tyrę sumaišyti su 

invertiniu cukrumi, pradėti kaitinti. Sudėti pektiną, sumaišytą su cukrumi. Viską užverdame, 

paverdame apie 30 s. Supilame citrinos sultis, sudedame išbrinkintą želatiną. Uždengiame 

maistine plėvele į kontaktą ir padedame atvėsti. 

 

Tartalečių įdarymo eiga: 

Į tartalečių dugną dedamas plikytas pistacijų kremas, išlyginama mentelės pagalba. Tada 

dedamas Aviečių confit, ant viršaus išdėliojamos avietes. Avietės pripildomos aviečių confit. 
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TORTAS „AVIETINIS BUČINYS“ 

 

 
 

 

Reikalingos priemonės: tartatelės žiedas 26 cm skersmens, metalinis apvalus surinkimo žiedas 22 

cm skersmens, metalinis apvalus surinkimo žiedas 20 cm skersmens, gitaros lapai, acetatinė 

juosta, silikoninis kilimėlis Air mat, silikoninis kilimėlis, konditerinis šepetėlis, blenderis, 

maistinė plėvelė. 

 

Sablė tešla: 

52 gr kiaušinių 

90 gr cukraus pudros 

28 gr persijotų migdolų miltų 

52 gr kukurūzų krakmolo 

95 gr kambario temperatūros sviesto 

180 gr miltų 

1 gr druskos 

 

Gaminimo eiga: 

Sumaišyti cukraus pudrą su sviestu ir išplakti iki purumo. Lengvai išplakti kiaušinius ir įmaišyti į 

sviesto masę. Sudėti persijotus miltus, kukurūzų krakmolą, persijotus migdolų miltus. Maišyti iki 

susijungimo į kamuoliuką. Tešlą reikia ant miltais pabarstyto stalo patrinti rankomis. 

Iškočiojamas tarp dviejų gitaros lapų 3-4 cm storio lakštas  ir dedamas į šaldytuvą bent 30 min. 

Tartaletė, suformuotą ant silikoninio kilimėlio Air mat, dedama į šaldiklį 15-20 min. Kepama 

155C apie 18 min, tada šepetėlio pagalba padengiama lakavimo mase (50 gr trynių, sumaišytų su 

8 gr grietinėlės) ir kepama iki gražiai paruduos. Paliekama atvėsti iki surinkimo. 

 

Biskvitas clafoutis su avietėmis: 

63 gr tirpinto sviesto 

63 gr cukraus pudros 

63 gr migdolų miltų 
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15 gr kukurūzų krakmolo 

4 gr kepimo miltelių 

50 gr kiaušinių 

60 gr aviečių 

8 gr pieno 

107 gr plikyto kremo ( 83 gr pieno, 1 trynys, 33 gr cukraus, 8 gr kukurūzų krakmolo. Verdama 

pagal plikyto kremo receptą. Atvėsinti iki 25C) 

 

Gaminimo eiga: 

Sumaišyti tirpintą sviestą, cukraus pudrą, migdolų miltus, kepimo miltelius. Dalimis sudėti 

kiaušinius. 8 gr pieno sumaišyti su 107 gr plikyto kremo ir įmaišyti į pagrindinę masę. Kepti 

170C įkaitintoje orkaitėje ant silikoninio kilimėlio 20 cm skersmens žiede pabarsčius avietėmis. 

Kepimo laikas – apie 22 min. Iškeptą išimti iš formos, įvynioti į maistinę plėvelę ir sušaldyti. 

 

 

Aviečių cremeux: 

50 gr cukraus 

150 gr aviečių tyrės 

100 gr kiaušinių 

70 gr balto šokolado 

20 gr kakavos sviesto 

6 gr želatinos lapelių 

 

Gaminimo eiga: 

Želatiną išbrinkinti dideliame kiekyje vandens. Tyrę reikia užvirti. Cukrų sumaišyti su 

kiaušiniais. Tada sumaišoma tyrė su kiaušinių mase ir kaitinama iki 82C, įdedama želatina. 

Atskirai šiek tiek prasitirpinamas kakavos sviestas su šokoladu. Ant šokolado supilama kaitinta 

masė, gerai išmaišoma. Supilama į 22 cm skersmens apvalų žiedą ir šaldoma šaldiklyje. 

 

Aviečių compote:  

45 gr trimolino 

150 gr aviečių tyrės 

14 gr cukraus 

4 gr pektino 

4 gr citrinos rūgšties 

3 gr želatinos lapelių 

60 gr aviečių 

 

Gaminimo eiga: 

Išbrinkinti želatinos lapelius dideliame kiekyje šalto vandens. Aviečių tyrę sumaišyti su 

invertiniu cukrumi, pradėti kaitinti. Sudėti pektiną, sumaišytą su cukrumi. Viską užverdame, 

paverdame apie 30 s. Supilame citrinos sultis, sudedame išbrinkintą želatiną, avietes. Supilame į 

20 cm skersmens apvalų žiedą ir šaldome šaldiklyje iki surinkimo. 

 

Pistacijų ir baltojo šokolado musas: 

14 gr želatinos 
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125 gr pieno 

125 gr grietinėles 

75 gr pistacijų pastos 

400 gr baltojo šokolado 

380 gr iki pusės standumo išplaktos grietinėlės 

 

Gaminimo eiga: 

Išbrinkinti želatinos lapelius dideliame kiekyje šalto vandens. Grietinėlę su pienu užvirti. 

Nukėlus nuo viryklės sudėti želatiną. Gautą masę užpilti ant šokolado ir pistacijų pastos. Gerai 

išmaišyti blenderio pagalba. Uždengti maistine plėvele į kontaktą ir atvėsinti iki 30C. Tada į 

pagrindinę masę įmaišyti iki pusės standumo išplaktą grietinėlę. 

 

 Pagrindinės torto dalies surinkimas: 

Į 22 cm skersmens metalo žiedą, paruoštą gaminio surinkimui, pilama pistacijų ir baltojo 

šokolado muso didesn dalis (apie 1/2), dedamas sušaldytas aviečių compote, pilamas likęs 

musas, dedamas sušaldytas biskvitas. Gautas gaminys šaldomas šaldiklyje mažiausiai 6 val. 

 

Glazūra: 

155 gr vandens 

225 gr cukraus 

225 gr gliukozės 

150 gr sutirštinto pieno 

18 gr želatinos lapelių 

225 gr balto šokolado 

Aviečių spalvos riebaluose tirpūs dažai 

 

Gaminimo eiga: 

Išbrinkinti želatinos lapelius dideliame kiekyje šalto vandens. Sumaišyti vandenį, cukrų, 

gliukozę ir kaitinti iki 103C. Sirupą supilti ant šokolado, kondensuoto pieno ir želatinos. 

Blenderio pagalba atsargiai išmaišyti, uždengti plėvele į kontaktą ir palikti šaldytuve 12 val. 

Prieš pilant ant surinkto ir užšaldyto gaminio, pašildyti iki 30-35C temperatūros ir mažu greičiu 

pertrinti blenderiu. Užpilti ant sušaldytos pagrindinės torto dalies. 

 

Torto surinkimas: 

Į iškeptą ir atvėsintą tartaletę įdedamas šaldytas aviečių cremeux (šaldytą 22 cm formoje). Ant 

aviečių cremeux dedama nuglazūruota pagrindinė torto dalis. Dedama į popierinę dėžutę ir 

laikoma šaldytuve iki pateikimo. 


