Vaiko šventės kepiniai

Kadaise patys buvome vaikai ir svajodavome apie gražią šventę, o dabar galbūt tokią šventę jau ruošiame
savo atžaloms, sūnėnams ar dukterėčioms. Konkurse „Vaiko šventės kepiniai“ šeimos pasidalino kepinių
receptais, kurie labiausiai džiugindavo ir tebedžiugina per svarbiausias mažųjų šventes.
Tad, pristatome naujai „iškeptą“ „Skaniausių šeimos kepinių“ rinkinį – „Vaiko šventės kepiniai“.Šį rinkinį
išleidome kaip atskirą knygą, kurioje rasite viską nuo paprastų kepinių receptų, kuriuos galėsite gaminti kartu
su mažaisiais, iki sudėtingų tortų receptų, kurie tikrai nustebins susirinkusius svečius.
Čia surinkti geriausi Lietuvos šeimų kulinariniai šedevrai, tinkami ne tik vaikų šventėms namuose, bet ir lauke.
Tikimės, kad šios knygelės receptai padės Jums sukurti puikią šventę mažiesiems, nustebinti svečius ir kurti
šilumos bei jaukumo sklidinus namus.
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Šokoladinis ežiukas
Ingredientai:
Margarino VILNIUS kepiniams 150 g
cukraus 75 g
vanilinio cukraus 1 pak.
kiaušinių 3 vnt.
druskos 1 žiupsnelis
maltų riešutų 75 g
išilgai skeltų migdolų 50 g
juodojo šokolado 225 g
miltų 75 g
krakmolo 50 g
kepimo miltelių 2 šaukšteliai
razinų (papuošimui) 3 vnt

Paruošimas:
1. Į išsuktą 125g margariną VILNIUS kepiniams įmaišykite cukrų,
vanilinį cukrų, kiaušinius, druską ir maltus riešutus. Sutarkuokite 100g
šokolado ir įmaišykite į mase.
2. Atskirai sumaišykite miltus, krakmolą ir kepimo miltelius, šį mišinį po
truputį suberkite į margarino mišinį.
3. Iš tešlos suformuokite rutulį su šiek tiek pasmailintu vienu galu
(ežiuko snukiui).
4. Kepkite 1 valandą, 150 laipsnių temp.
Puošimas:
Ištirpinkite likusį šokoladą ir margariną. Šiuo glajumi aptepkite ežiuką.
Nosytės ir akių vietose įspauskite razinas (galite jas pakeisti kitais
ingredientais). Skeltais migdolais subadykite ežiuką (vietoj spyglių).
Į spyglius galima idėti iš marcipano suformuotus obuoliukus, grybukus
ir pan., taip ežiukas atrodys spalvingiau.
SKANAUS. :)
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Pyragius
Ingredientai:
kiaušinių tryniai 5
cukraus 1 stiklinė
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
grietinės 1 stiklinė
nubrauktos sodos 1 a. š.
juodųjų serbentų uogienė
manų kruopų 3-4 šaukštai
miltai (tiek kad tešla neliptų prie rankų ir būtų minkšta)

Paruošimas:
Trynius, cukrų ir ištirpintą margariną išplakam, po to dedam nugesintą
sodą su grietine ir miltus, suminkome tešlą. Imam skardą kurioje
kepsite pyraga, ją patepam trupučiu aliejaus, tada klojam tešlą per
visą skardą. Aš tai darau rankomis, tada į juodųjų serbentų uogienę
dedam 3-4 šaukstus manų, išmaišom ir supilam ant tešlos ir vel dedam
sluoksnį tešlos. Dedam į 185 temp orkaitę, kepam apie pusvalandį (na
aš vis pasižiūriu kaip kepa, kai matau, kad jau gelsta viršus tada
pradedu plakti baltymus), baltymus išplakam su cukrum iki standžių
putų ir uždedam ant pyrago ir vel į orkaitė,kol baltymas išsipūs ir
pasidarys kaip morengas....SKANAUS:)
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Morkų pyragas
Ingredientai:
Biskvitas:
pieno 0,5 stiklinės
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
vidutinės morkos 2 vnt
kiaušinis 1 vnt
cukraus 1 stiklinė
miltų 1,5 stiklinės
smulkintų riešutų 50 g
vanilės ekstrakto 1 a. š.
cinamono 1 a. š.
druskos 1 žiupsnis
sodos 1 a. š.
Kremas:
nesūdyto sviesto 150 g
Philadelphia tepamo sūrio 300 g
cukraus pudros 300 g
vanilės ekstrakto 2 a. š.
Marshmallow masė:
Marshmallow saldainių 200 g
cukraus pudros 200 g

Paruošimas:
Viename inde išplakame kiaušinį su per rupią tarką sutarkuotomis
morkomis, įpilame ištirpinto margarino su pienu ir viską išmaišome.
Kitame inde sumaišome cukrų su miltais, riešutais ir prieskoniais. Tada
viską supilame i morkų masę, išmaišome, sudedame nugesintą sodą ir
vėl viską sumaišome. Išskiriam į dvi dalis ir kepame 180 C laipsnių
įkaitintoje orkaitėje apie 40 min.
Kremas
150 gr. nesūdyto sviesto
300 gr. Philadelphia tepamo sūrio
300 gr. cukraus pudros
2 arb. šaukšteliai vanilės ekstrakto
Sviestą su sūriu išsukti, sudėti cukraus pudrą, vanilino. Ir viską gerai
išmaišyti. Pertepti morkų pyrago dalis ir įdėti į šaldytuvą, kad sustingtų.
Geriau palikti nakčiai, tada kitą dieną apipjaustyti, suformuoti norimą
formą ir visą aptepti sūrio kremu. Vėl įdėti į šaldytuvą, kad sustingtų.
Marshmallow masė
200 gr. Marshmallow saldainių
200 gr. cukraus pudros
valgomų natūralių dažų
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Marshmallow saldainius pakaitinti mikrobangų krosnelei, kol ištirps.
Dėti cukraus pudros tiek, kol nebelimpa prie pirštų. Rankas išsitepti
sviestu arba Vilniaus margarinu kepiniams, kad neliptų masė prie
rankų. Masę minkyti į norimus dažus ir daryti norimas formas,
pasibarstant cukraus pudra. Jei nepanaudota masė sustingta, ją galima
pašildyti mikrobangų krosnelei ir vėl galima ją naudoti.
Aš šiam tortui naudojau 2,5 surašytas porcijas ir gavosi virš 3 kg.
tortas.
Skanaus!!!

Desertai

Pyragėliai

Meškučiai Barni
Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
kiaušiniai 4 vnt
cukraus 200 g
miltų 200 g
citrinos 1 vnt
vanilinio cukraus

Paruošimas:
Margariną išsukti su cukrumi iki baltumo, įmušti po vieną kiaušinius,
įtarkuoti citrinos žievelę ir įspausti sultis, maišant supilti miltus.
Užpildyti trečią dalį formelės ir kepti 15 minučių 180 laipsnių
temperatūroje. Į kiekvieną dėjau dar gabaliuką šokolado.
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Be pavadinimo
Ingredientai:
Tešlai:
margarino Vilnius kepiniams 240 g
cukraus (pagal skonį) 150-200 g
kiaušinis 1 vnt
miltų (jei tešla per minkšta ir negalite išpjauti figūrėlių, įberkite šiek tiek
daugiau miltų) 500 g
vanilinio cukraus 1 šaukštas
druskos 1 žiupsnelis
Cukraus glajui:
cukraus 225 g
šilto vandens ar sulčių 30-40 ml
galima dėt maistinių dažų

Paruošimas:
Kambario temperatūros margariną išsukite su cukrumi, kol masė taps
balta. Įmuškite kiaušinį ir maišykite, kol masė taps puri. Įlašinkite
vanilės esenciją, suberkite druską ir miltus, išminkykite kietą tešlą, ją
padėkite į šaldytuvą ir laikykite 30 minučių.Orkaitę įkaitinkite iki 160
°C.
Plonai iškočiokite tešlą, ją supjaustykite figūrine sausainių formele.
Sausainius sudėkite į kepimo popieriumi išklotą skardą ir kepkite 13-15
minučių, išimkite ir atvėsinkite.
Glaistui: Cukrų sumaišyt su vandeniu ar sultimis. Šiuo glajum reikia
greit puošti nes greit stingsta :)
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Kankorėžiai
Ingredientai:
Tešlai:
cukraus 4 v. š.
kiaušiniai 2 vnt
miltų 3 stiklinės
kepimo miltelių 1 šaukštelis
margarino VILNIUS kepiniams 150 g
Ingredientai:
Rududu 1 indėlis
Riešutai, pasirenkame pagal skonį: migdolai,graikiniai arba lazdynų

Paruošimas:
Ištirpiname margariną, supilame cukrų, sudedame kepimo miltelius.
Kai pravėsta sudedame kiaušinius, gerai išmaišome, dedame miltus.
Užminkome tešlą.
Dedame tešlą į kamerą atšaldyti.
Vėliau sutarkuojame su burokinę tarką,sudedame į skardą išklotą
kepimo popieriumi ir kepame orkaitėje 15-20 min, 200 laipsnių
temperatūroje.
Riešutus susmulkiname.
Viską sudedame į indą ir sumaišome su Rududu mase.
Imame norimos formos taurelę,viduje ją sušlapiname su
vandeniu,dedame masę į taurę,paspaudžiame ir apverčiame.
Paskutinį kartą kai dariau,tai vietoj Rududu įdėjau paprasto
kondensuoto pieno,tik jį reikia pavirti apie 1,5val.
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Imbieriniai sausainukai
Ingredientai:
malto imbiero 1 v. š.
muskato 1 a. š.
maltų gvazdikėlių 1 a. š.
cinamono 1 šaukštelis
kepimo miltelių 1 šaukštelis
druskos (patartina gerai ištirpinti šaukšte vandens) 1 šaukštelis
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
miltų 6 stiklinės
cukraus 1 stiklinė
skysto medaus 1 stiklinė
kiaušinių 2 vnt
vanilinio cukraus 1 žiupsnelis

Paruošimas:
Margariną ir 4 šaukštus medaus sudėti į dubenį ir viską pakaitinti
mikrobangėje. Į skystą medaus ir margarino masę supilti cukrų ir
žiupsnelį druskos. Išmaišyti ir įtešlą įmušti kiaušinius bei sudėti visus
prieskonius. Įpylti nugęsintą sodą su actu bei miltus. Užminkyti tešlą, ji
turi būti ne per kieta. Pusvalandžiui įkišti į šaldytuvą kad sustingtų ir
kočioti tešlą, iš kurios formėmis išspausti sausainiukus.
Glazūrai sumaišyti cukraus pudrą su maistiniais dažais arba įvairių
spalvų sultimis. Turi gautis gana tiršta masė, kuria dekoruoti
sausainius. Kepti apie 15 min. 200oC orkaitėje.
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Imbieriniai sausainukai
Ingredientai:
malto imbiero 1 v. š
muskato 1 a. š.
maltų gvazdikėlių 1 a. š.
cinamono 1 šaukštelis
kepimo miltelių 1 šaukštelis
druskos (patartina gerai ištirpinti šaukšte vandens) 1 šaukštelis
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
miltų 6 stiklinės
cukraus 1 stiklinė
skysto medaus 1 stiklinė
kiaušiniai 2 vnt
žiupsnelis vanilinio cukraus

Paruošimas:
Margariną ir 4 šaukštus medaus sudėti į dubenį ir viską pakaitinti
mikrobangėje. Į skystą medaus ir margarino masę supilti cukrų ir
žiupsnelį druskos. Išmaišyti ir įtešlą įmušti kiaušinius bei sudėti visus
prieskonius. Įpylti nugęsintą sodą su actu bei miltus. Užminkyti tešlą, ji
turi būti ne per kieta. Pusvalandžiui įkišti į šaldytuvą kad sustingtų ir
kočioti tešlą, iš kurios formėmis išspausti sausainiukus.
Iš gautos tešlos formuoti rutuliukus, juos apvolioti cukruje ir tuomet
kepti apie 15 min. 200oC orkaitėje.
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Sausainiukai šuniukai
Ingredientai:
margarinas VILNIUS kepiniams
miltai
kiaušinis
cukrus
šokoladas
sausi pusryčiai ausytėms
razinų, riešutų ar kokių pabarstukų akims ir nosytei.

Paruošimas:
Gaminam:
padarom smėlinę tešlą, ji gausis ir su cukrum ir be, jei pamažinsit
riebalų, sausainiai bus kieti ir nebirūs, tad pamažinus riebalų kiekį
geriau naudot vien kiaušinių trynius ir įdėt šiek tiek kepimo miltelių.
Mano produktų santykis būna 100g cukraus, 200g margarino, 300g
miltų. Tešlą dedam į šaldytuvą kokiai valandai, susilaužom gabaliukais,
šokoladą, jo reiks daugmaž vyšnios dydžio gabaliukų, atsigeriam kavos.
Dabar galima ir užsiimti lipdymu, siūlau pasikviest vyresnius vaikus, o
gal ir kokią bičiulę į kompaniją. Imam gabaliuką tešlos, į viduriuką
dedam šokolado ir formuojam šuniuko galvikę (daugmaž nedidelio
graikinio riešuto dydžio), ausytės, akytės, nosytės... Lipdom lipdom... Ir
į orkaitę. Kepti kol iškeps :) Skanaus!

Desertai

Sausainiai

Vafliukai primenantys vaikystę
Ingredientai:
kiaušiniai 3 vnt
miltų 1 stiklinė
vanilės 1 šaukštelis
tirpinto margarino kepiniams 125 g
kepimo miltelių 1 šaukštelis
cukraus 0,5 stiklinės

Paruošimas:
Suplakite kiaušinius, pridėkite cukraus, vanilės, ištirpstą margariną.
Tada supilkite išsijotus miltus su kepimo miltelius. Gerai išmaišykite.
Tešla būti tirštą. Iš pasigamintos tešlos kepame vaflius specialioje
keptuvėje. Iškepusius vaflius susukame vamzdelio forma. Vaflių įdaras
gali būti įvairūs. Skanaus!
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Labai skanūs sausainiukai
Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
kiaušiniai 2 vnt
miltų 2 stiklinės
vanilinio cukraus
šokolado 1 plytelė
Papuošt galima kokoso drožlėmis

Paruošimas:
Visus ingridientus sudedame, sumaišome ir šaukštu reikia dėti į išklotą
skardą ir kepame 15-20min,180C orkaitėje.Skanaus.
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Keksiukai Varliukai
Ingredientai:
tirpinto margarino VILNIUS kepiniams 1/2 puodelio
miltų 2 puodeliai
cukraus 1/2 puodelio
kepimo miltelių 1 v. š.
laužyto šokolado gabaliukų 50 g
druskos 1/2 a. š.
grietinės 1/2 puodelio
pieno 1/2 puodelio
kiaušinis 1 vnt

Paruošimas:
Įkaitinti orkaitę iki 180 C. Pasiruošti keksiukų formeles (aš naudoju
silikonines, jos man patogiausios). Sumaišyti miltus, cukrų, kepimo
miltelius, druską. Kitame inde išplakti margariną VILNIUS, grietinę,
pieną ir kiaušinį. Įmaišyti į sausus ingredientus. Maišyti tik kol neliks
sausų miltų, sudėti šokolado gabaliukus. Sudėti į formeles, Kepti apie
15 min.
Kai iškepė ir atšalo, puošiau plakta grietinėle ir saldainukais. Skanaus!
:)
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Tortas medutis su želė gabaliukais
Ingredientai:
Tešlai:
kiaušiniai 3 vnt
medaus 3 dideli šaukštai
margarino VILNIUS kepiniams (ne sviesto) 100 g
cukraus 1 stiklinė
sodos (ne kepimo milteliai) nugesintos 3 maži šaukšteliai
miltų (gali ir pritrūkti saujelės kitos) 5 stiklines
Kremui:
grietinėlės po 450 ml. 36% riebumo 4 indeliai
Cukraus pagal skonį
Citrinos sulčių
Įvairių skonių ir spalvų želė (ją pasiruošti iš vakaro)

Paruošimas:
Tešla
Į dubenį sudėti visus produktus išskyrus sodą, statyti ant puodo su
verdančiu vandeniu ir visus produktus gerai išmaišyti (čia tam, kad
nesutrauktų kiaušinių) bešildamas margarinas Vilnius, savaime po
truputį ištirps. Kai masė smarkiai įkais, supilti nugesintą sodą (sodą
būtinai nugesinti įpylus į ją porą šaukštų acto, ir supilti ją į karštą tešlą
(smarkiai suputos), gerai išmaišyti, nukelti dubenį ir supilti miltus,
gerai išmaišyti. Kai jau bus sunku maišyti, išversti tešlą ant smarkiai
miltais pabarstyto stalo ir suminkyti, ji turi nelipti prie rankų ir
susiminkyti į gabalą, kuris padėjus neturi subliūkšti.
Kočiojant tešlą stalą gausiai pabarstyti miltais, ji lipni. Tešla kočiojama
dar šilta. Kepti labai karštai 250C., vos įkišti ir jau traukti
reikia.Apipjauti pagal norimą formą, o galiukai bus sumalami ir
panaudoti torto puošimui.
Kremas
Grietinėlę (būtinai gerai atšaldytą) plakti su elektriniu mikseriu visu
greičiu su cukrumi ir citrinos rugštimi, ji po truputį pradeda tirštėti,
plaki tol kol mikserio šluotelė ją tiesiog pradeda tarsi pjauti,
sustabdžius mikserį ir jį ištraukus matosi indo dugnas.Žele supjaustyti
kubeliais ir sudėti į grietinėlės kremą.Pertepti visus lakštus ir puošti
pagal fantaziją.
Pagal šitą receptą blyneliai labai puikiai susigeria tik nuo plaktos
grietinėlės, jų nereikia sulaistyti nes gausis košė.
Tortas labai gaivus,skanus, ne per sladus, o įvairiaspalviai želės
gabaliukai labai mėgstami vaikų:) Tad rekomenduoju šį tortą vaikų
šventei. Skanaus!

Desertai

Tortai

Tortas "Raffaello"
Ingredientai:
Biskvitui:
kiaušiniai dideli 5 vnt
cukraus 230 g
vanilės esencijos 1 a. š.
margarino VILNIUS kepiniams 65 g
miltų 230 g
kepimo miltelių 20 g
Kremui:
kondensuoto pieno 1 indelis
viesto (82 proc. riebumo) 180 g
grietinėlės (36 proc. arba bent 35 proc. riebumo) 450 g
grietinėlės standiklio 2 pakeliai
kokoso drožlių 50 g

Paruošimas:
Kiaušinius išplakti su cukrumi ir vanile, kol masė tris kartus padidės ir
pabals. Tuomet plakant, silpna srovele pilti išlydytą margariną,
paplakti. Sudėti miltus, sumaišytus su kepimo milteliais, ir lengvai
išmaišyti nuo dugno link viršaus, kol masė taps gražiai vientisa.
Gautą masę supilti į apvalų riebalais išteptą kepimo indą ir kepti iki
190 C temperatūros įkaitintoje orkaitėje apie 35 minutes. Atvėsinti ir
perpjauti į keturias dalis - turėsime keturis plonus torto biskvitus.
Kremui:
1 indelis kondensuoto pieno
180 g sviesto (82 proc. riebumo)
450 g grietinėlės (36 proc. arba bent 35 proc. riebumo)
2 pakeliai grietinėlės standiklio
50 g kokoso drožlių
Grietinėlę šiek tiek paplakti, supilti grietinėlės standiklį ir išplakti iki
standumo. Padėti į šaldytuvą. Kambario temperatūros sviestą išsukti
su kondensuotu pienu (šiuos produktus geriausia per naktį palaikyti
toje pačioje kambario temperatūros vietoje). Supilti kokoso drožles,
gerai išmaišyti. Paruoštą masę pusvalandžiui padėti į šaldytuvą. Po
pusvalandžio sviestinį kremą sudėti į grietinėlę ir šias mases išplakti iki
vientisos konsistencijos.
Biskvitus sulaistau ananasų sultimis.
Pasiruošti tortui lėkštę ir dėti pirmą biskvitą, sulaistyti ananasų sultimis,
tolygiai paskleisti 1/4 paruošto kremo. Dėti antrąjį biskvitą, šiek tiek
paspausti, sulaistyti siltimis, sudėti antrąjį ketvirtadalį kremo. Kartoti
taip tol, kol sulaistysime ir kremu padengsime paskutinį biskvitą. Torto
paviršių išlyginti ir dėti į šaldytuvą bent kelioms valandoms. Liko tik
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papuošti. Torto šonus apdedame sausainių vamzdeliais, užrišame
kaspiną. Puošėme saldainiukais su riešutais. Skanaus.
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Medaus tortas
Ingredientai:
cukraus 200 g
medaus dirbtinio 200 g
margarino Vilnius 200 g
kiaušiniai 3 vnt
nugesintos sodos 3 a. š.
cinamonas, gvazdikėliai (kas mėgsta)
miltų pagal tirštumą (kad tešla būtų grietinės tirštumo)

Paruošimas:
Cukrų, medų, margariną ir prieskonius sudedam į puodą ir užvirinam. Į
pravėsusią šitą masę dedam kiaušinius, nugesintą sodą ir miltus, pilam
į formą ir kepam apie 40-50 min, pagaliuku patikrinti kai bus
iškepusi....
2 ind. grietinės, cukraus, citrinos sulčių arba citrinos rūgštelės pagal
skonį. Išplakame ir pertepame supjaustytą medaus biskvitą. Padedame
per naktį, kad susigertų ir ryte puošiame.
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Medaus tortas
Ingredientai:
Tešlai:
kiaušiniai 3 vnt
medaus 3 dideli šaukštai
margarino VILNIUS 100 g
cukraus 1 stiklinė
sodos (ne kepimo milteliai ) nugesintos 3 maži šaukšteliai
miltų (gali ir pritrūkti saujelės kitos ) 5 stiklines
Kremui:
grietinėlės po 450 ml. 36 proc. riebumo 4 indeliai
cukrus
citrinos sulčių

Paruošimas:
Gamyba:
Tešla
Į didoką bliūdelį reikia idėti visus produktus išskyrus sodą , bliūda
statyti ant puodo su verdančiu vandeniu ir visus produktus gerai
išmaišyti (čia tam ,kad nesutrauktų kiaušinių) bešildamas margarinas
savaime po truputį ištirps. Kai mase smarkiai įkais, supilti nugesintą
sodą (sodą būtinai nugesinti įpylus į ją porą šaukštų acto, ir supilti ją į
karštą tešlą (smarkiai suputos), gerai išmaišyti, nukelti bliūdą ir supilti
miltus, gerai išmaišyti bliūde. Kai jau bus sunku maišyti, išversti tešlą
ant smarkiai miltais pabarstyto stalo ir suminkyti, ji turi nelipti prie
rankų ir susiminkyti į gabalą, kuris padėjus neturi subliūkšti.
Kočiojant teslą stalą smarkiai reikia pabarstyti miltais, ji lipni. Kočioti
reikia kol tešla dar šilta.
Šitus blynelius galima susikepti ir iš anksto, kad ir prieš mėnesį, jie
negenda, tada tepant tortą bus mažiau darbo.
Gamyba:
Kremas
Grietinėlę (būtinai gerai atšaldytą, kitaip galima pagaminti naminį
sviestą) plakti su elektriniu mikseriu visu greičiu su cukrumi ir citrinos
rugštimi, ji po truputį pradeda tirštėti, plaki tol kol mikserio šluotelė ją
tiesiog pradeda tarsi pjauti, sustabdžius mikserį ir jį ištraukus matosi
indo dugnas, o grietinėlė taip ir stovi kaip bokštas net nepajuda iš
vietos, įsivaizduokit - apverti tą indą aukštyn kojom, o grietinėlė nė
nebando išbėkti, jokių želatinų
Pagal šitą receptą blyneliai labai puikiai susigeria tik nuo plaktos
grietinėlės, jų nereikia sulaistyti nes gausis košė. Kepti labai karstai
250C., vos įkišti ir jau traukti reikia.
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Kukurūzų tortas
Ingredientai:
nesaldžių kukurūzų 100 g
irisų 100 g
margarino VILNIUS kepiniams 100 g

Paruošimas:
Gamyba:
Ant silpnos ugnies, puode, ištirpinam margariną, sudedame irisus.
Tada, nuolat maišydami, juos tirpdome, kad susidarytų vientisa masė.
Po to ji suskystėtų ir vis maišant sutirštėtų. (užima ~20 min.).
Sutirštėjusia margarino ir irisų mase apipilame kukuruzus ir greitai
maišome, kadangi irisai labai greitai šąla ir stingsta. Išmaišytus
dedame į atidaromą torto kepimo formą arba galima formuoti norimų
dydžių gabalėlius. Palaukti kol sustings (rekomenduoju įdėti į
šaldytuvą). Kai sustingsta - supjaustyti norimo dydžio gabalėliais.
Skanaus ! :)
p.s. aš, suformuotą tortą, apliejau truputėliu ištirpintu pienišku
šokaladu. Papuošiau, nes gi tai, vaikų šventės tortas :)
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Sveikas morkų tortas
Ingredientai:
Tešlai
dideli kiaušiniai 4 vnt
šviesiai rudos cukraus 2 puodeliai
Vilniaus margarino kepiniams 300 g
miltų 2 puodeliai
kepimo miltelių 2 a. š.
cinamono 2 a. š.
druskos 1 šaukštelis
tarkuotų morkų 3 puodeliai
auksinių razinų 1 puodelis
susmulkintų šviežių ( arba konservuotų) ananasų 1 puodelis
Sūrio kremui:
sviesto 200 g
lydyto grietinėlės sūrio, minkšto (tipo Panemunės pievų, Dzintars ir pan.) 400 g
vanilės ekstrakto 400 gr cukraus pudros 2 a. š.
Papuošimui:
kokoso drožlių 100 g

Paruošimas:
Kiaušinius ir cukrų gerai išsukti maišytuvu, tada supilkite ištirpintą ir
atvėsintą margariną ir pastoviai maišykite. Tada suberti išsijotus miltus,
kepimo miltelius, cinamoną ir druską kartu. Iš vėl maišykite. Pabaigoje
įdėti morkas, razinas ir ananasus ir gerai išmaišyti.
Padalinkite tešlą į dvi kepimo formas (gali būti viena apvali kita
keturkampė), iškloti kepimo popieriumi. Įkaitinkite orkaitę iki 200C
Kepkite apie 25-30 minučių. Leiskite atvėsti prieš išimdami iš formos.
Apvalioje formoje keptą dalį dėti į šaldiklį valandai laiko. Jį perpjovus
pusiau formuojamas kiškis.
Kol pagrindas aušta pasigaminame kremą. Grietinėlės sūrį ir kambario
temperatūros sviestą gerai išmaišyti plaktuvu iki vientisos masės.
Pridėti cukraus ir vanilės ir sukti iki vientisos lygios baltos masės.
Atšalusį kvadratinį pagrindą padalinti pusiau, sutepti kremu ir uždėti
vieną dalį ant kitos. Aptepti kremu. Ant viršaus dėti sulipdytą perpjautą
pusiau apvalią formą- kuri bus zuikis. Ją taip pat aptepti kremu. Leisti
sustingti apie valandą laiko ir tada puošti kokoso drožlėmis.
Zuikio akis ir nosį darome kaip išmanome :). Aš dariau iš draže
saldainių, morkos. Ausis iškirpau iš kartono. Vaikams patiko.
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Kirmėlė aplieta šokoladu ir papuošta guminukais
Ingredientai:
Tešlai:
kiaušinių 4 vnt
cukraus 4 šaukštai
miltų 4 šaukštai
Įdarui:
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
kreminės varškės 200 g
saldaus kondensuoto pieno 1/2 indelio

Paruošimas:
Tešlos gamyba: Kiaušinių trynius išplakti su cukrumi iki purumo. Sudėti
miltus, gerai išmaišyti. Iki standumo išplakti baltymus ir sudėti į trynių
masę. Šaukštu išmaišyti tešlą iki vientisos masės. Pilti tešlą ant kepimo
popieriumi išklotos skardos. Kepti iki 200 C įkaitintoje orkaitėje 12-15
min. Iškepusį biskvitą iš karto suvynioti ir atvėsinti.
Įdaro gamyba: Iki purumo išplakti minkštą margariną. Plakant po
truputį pilti kondensuotą pieną. Galiausiai sudėti varškę ir viską gerai
išmaišyti iki vientisos masės. Išvynioti atvėsusį biskvitą, ant jo užtepti
varškės įdarą, ir vėl suvynioti į vyniotinį. Palaikyti šaldytuve apie 2 val.
Iš trijų biskvito normų iškepu tris vyniotinius. Tada išlydau 2 plyteles
šokolado ir juo aptepu kuršėnų vyniotinius,sudėliotus kirmėlytės
forma.Įvairiais guminukais papuošiu ir...gražios vaikų šventės !
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Tortas be pavadinimo
Ingredientai:
Biskvitui:
kiaušiniai 5 vnt
cukraus 170 g
miltų 190 g
Pertepimui:
riebios grietinės 1 stiklinė
kreminio sūrio (pvz. Philadelphia arba Creme Bonjour) 200g Mascarpone sūrio
250 g
želatinos 2 šaukštai
cukraus 1.5-2 stiklinės
smulkintų riešutų (naudojau graikinius) truputis citrinos rūgšties 1 sauja
Sviestiniam Šarlot kremui:
kiaušinis 1 vnt
cukraus 1 stiklinė
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
pieno 0,5 stiklinės
citrinos rūgšties 0,5 a.š.
truputis vanilės ekstrakto
Dengimo masei ir figūrėlėms:
gliukozės miltelių 0,5 stiklinės
vandens 3-4 v. š.

Paruošimas:
Kiaušinius su cukrum plakam ilgai ir nuobodžiai - apie 10 minučių, kol
masė smarkiai padidėja (apie 3 kartus). Tada lėtai mediniu šaukštu
įmaišome persijotus miltus, o kai visi miltai sudėti, lėtai maišome, kol
visai nebebus jokių gumuliukų (užtruks apie 7 minutes). Kepame 23cm
skersmens skardoje apie 40 minučių (temperatūra - 180 laipsnių).
Iškepusį biskvitą išimame, palaukiame, kol visai atauš, tada aštriu
peiliu supjaustome į 4 sluoksnius.
Grietinę ir sūrį sudedame į didelį dubenį, gerai išmaišome. Pilame
cukrų ir labai gerai išplakame, kol masė bus vientisa. Maišydami
pilame išbrinkintą ir ištirpintą želatiną bei pagal skonį įberiam šiek tiek
citrinos rūgštelės. Sutepame tortą (biskvitus reikėtų sulaistyti cukraus
sirupu, kad tortas nebūtų per sausas). Į vieną sluoksnį galite įmaišyti
smulkintų riešutų, į kitą - tarkuoto arba tirpinto šokolado - jūsų teisė
improvizuoti).
Kiaušinį išplakame su cukrumi supilame pieną ir verdame. Pamatę
pirmuosius burbuliukus, nukeliame nuo ugnies, suberiame citrinos
rūgštelę, įpilame vanilės esencijos ir ataušiname. Išplakame margariną
VILNIUS iki purumo, tada į jį lėtai pilame prieš tai paruoštą ir ataušintą
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masę, nuolat plakdami. Kremu aptepame tortą, stengiamės aptepti
kuo lygiau, kad dengimo masė užsidėtų lygiai.
Išbrinkiname želatiną. Į gliukozę supilame vandenį ir verdame
nedideliame puode, kol masė pasidaro skaidri, tada dar paverdame 2-3
minutes (ne ilgiau!). Išvirusį sirupą pilame ant išbrinkusios želatinos ir
gerai išmaišome, kol ši išsilydys, supilame aliejų ir gliceriną. Trečdalį
cukraus pudros išsijojame į didelį dubenį ir supilame išvirtą sirupą.
Maišome, vis pridėdami išsijotos pudros, o kai maišyti darosi per sunku
- pradedame minkyti. Masė turi būti panaši į plastiliną. Suvyniojame į
maistinę plėvelę, paliekame kambario temperatūroje 1-2val, o tada
galime dažyti, kočioti, dengti tortą ir konstruoti figūrėles.Kitus
papuošimus galima daryti su likusiu Šarlot kremu, pabarstukais, žodžiu,
pasitelkite fantaziją :)
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Tortas "kempiniukas"
Ingredientai:
Tešla:
miltų 100 g
kiaušiniai, kambario temperatūros 3 vnt
cukraus 90 g
margarino VILNIUS kepiniams 20 g
pieno 2 v. š.
vanilinio cukraus 1 a. š.
Įdaras:
konservuotų mangų 150 g
cukraus 50 g
persikų arba mangų jogurto 150 g
grietinėlės (35 %) 250 g
želatinos 15 g
vandens 45 ml

Paruošimas:
Biskvitas. Kiaušinius su cukrumi plakite mikseriu didžiausiu galingumu
5-7 min., kol masė padidės 2 kartus ir taps tiršta. Tuomet sumažinkite
galingumą iki minimalaus ir paplakite dar 1-2 min. (tai padės
stabilizuoti deguonies pasiskirstymą tešloje). Labai atsargiai,kad
nesukristų kiaušinių masė, per 3 kartus įmaišome persijotus miltus.
Pilame margariną, gerai išmaišome, ir galiausiai supilame pieną ir
vanilę. Viską atsargiai maišome iki vientisos masės.
Įkaitiname orkaitę iki 170 C, pilame tešlą į 20 cm. skersmens kepimo
popieriumi išklotą torto formą nuimamais kraštais. Kepame 30-35 min.,
baigdami kepti patikriname biskvito vidų mediniu pagaliuku - jei
pagaliukas sausas, biskvitas iškepęs. Formą orkaitėje reikėtų statyti
kuo žemiau, kad viršus per daug neruduotų. Iškeptą atvėsiname ir
horizontaliai perpjauname į 3 lakštus.
Kremas. Užpilame želatiną vandeniu ir paliekame, kad išbrinktų.
Dubenyje blenderiu sumalame iki vientisos tyrės konsistencijos
mangus, jogurtą ir cukrų. Išplakame iki standžių putų grietinėlę.
Atsargiai sumaišome su mangų mase. Ant nedidelės ugnies ištirpiname
želatiną, atvėsiname ir supilame į kremą. Išmaišome. Jei kremas labai
skystas, galima palaikyti šaldytuve, kol pradės stingti.
Torto surinkimas. Biskvitų kraštus apipjauname 2-3 mm. Į tą pačią 20
cm. torto formą dedame vieną lakštą, užpilame 1/3 kremo, dedame
antrą lakštą, vėl užpilame kremo, ir galiausiai trečią lakštą ir ant jo
likusį kremą. Svarbu, kad kremas gerai subėgtų į formos kraštus (tas
vietas, kur apipjovėme biskvitą). Tortą stingdome šaldytuve ne mažiau
3-4 h. Sustingusį papuošiame konservuotais persikais ar cukraus mase
kaip pas mane. Skanaus!
P. S. Tortas labai skanus, drėgnas ir labai gaivus...
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Tortas Triufelis
Ingredientai:
Biskvito lakštams:
tryniai 9
baltymai 8
cukraus 200 g
margarino Vilnius kepiniams 100 g
vyno akmens 1/2 a. š.
karšto vandens 3 v .š.
kakavos miltelių 3 v. š.
miltų 7,5 v. š.
krakmolo 3 v. š.
Sirupui:
vandens 6 v. š.
cukraus 4 v. š.
likerio 2 v. š.
Kremui:
šokolado 300 g
grietinėlės 1 litras

Paruošimas:
Ant kepimo popieriaus nupiešti aštuonis 24 cm skersmens apskritimus.
Baltymus išplakti su vyno akmeniu ir 100 g cukraus iki standumo.
Trynius su likusiu cukrumi išplakti iki baltumo. Toliau plakant supilti
karštame vandenyje ištirpintą kakavą. Miltus persijoti su krakmolu ir
įmaišyti į trynių masę. Supilti ištirpintą margariną. Per tris kartus
atsargiai įmaišyti baltymus.
Ant kiekvieno apskritimo paskleisti lygiu sluoksniu apie 1/2 stiklinės
tešlos ir išlyginti lopetėle. Kepti iki 190º C įkaitintoje orkaitėje 5 - 8
minutes. Nuo ataušusių biskvitų nuimti kepimo popierių.
Sirupui vandenį užvirti su cukrumi. Nukelti nuo viryklės ir įmaišyti likerį.
Kremui grietinėlę kaitinti, kol praktiškai užvirs, užpilti ant susmulkinto
šokolado ir gerai išmaišyti, kad šokoladas visiškai ištirptų. Atšaldyti
keletą valandų šaldytuve (o dar geriau per naktį). Ataušusią masę
išplakti iki standumo.
Kiekvieną lakštą sudrėkinti sirupu, aptepti kremu, sudėti vieną ant kito.
Torto šonus ir viršų taip pat aptepti kremu. Papuošti. Skanaus!
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Meškutis "3D"
Ingredientai:
Tešla:
medaus 2 šaukštai
kiaušiniai 2 vnt
pieno 2 šaukštai
cukraus 1 stiklinė
nugesintos sodos 2 šaukšteliai
Vilniaus margarino kepiniams 70 g
miltų 2 stiklinės
Kremas pertepti:
grietinės 800 g
cukraus pagal skonį
Kremai papuošti:
baltymai 2
vandens 3-3,5 v. š.
cukraus 110 ml
sviesto 140 g
citrinos rūgštelės 1 nubrauktas a. š.

Paruošimas:
Tešlos gamyba:
Į dubenį sudedame medų, kiaušinius,pieną margariną ir cukrų.Viska
gerai išmaišome.Tada tą dubenį statome ant puodo su verdančiu
vandeniu,kartas nuo karto pamaišome,kad margarinas gerai
ištirptų.Kai masė smarkiai įkais supilam nugesintą sodą.Smarkiai
suputos,gerai išmaišyti ir nuimti nuo puodo.Sudedame miltus ir gerai
viska išminkome.Tešla neturi lipti prie rankų.Ant stalo pasibarstome
miltų ir išsikočiojame norimus lakštus. Kepame apie 200C ikaitusioje
orkaitėje.
Kremo pertepimui gamyba:
Grietinę sumaišome su cukrumi ir pusvalanduką palaukiame,kad jis
ištirptų.Tada iškeptus lakštus pertepame su su grietine ir paliekame
per nakti,kad gerai susigertų.
Kremo papuošimui gamyba:
Vandenį su cukrumi sumaišome,statome ant ugnies.Visos cukraus
granulės turi ištirpti prieš sirupui užverdant.Sirupą būtina stropiai
maišyti kol jis užverda.Kol verda sirupas,išsiplakam baltymus iki
standžių putų.Sirupu nuplikom baltymus ir plakam gautą morengą,kol
atvės iki kambario temperatūros.Kai atvėsta dedame po šaukštą
sviesto ir plakame toliau.Po sviesto sudedam visus kitus produktus.
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Kempiniukas
Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
kiaušiniai 3 vnt
natūralaus medaus 3 dideli šaukštai
cukraus 1 stiklinė
sodos, ją reikės nugesinti su rūgštimi 3 maži šaukšteliai
miltų 5 stiklines
Kremui:
grietinėlės po 450 ml. 36% riebumo 4 indeliai
Cukrus pagal skoni
Citrinos sulčių

Paruošimas:
Gamyba:
Tešla
Į metalinį dubenį reikia įdėti visus produktus išskyrus sodą, bliūdą
statyti ant puodo su verdančiu vandeniu ir visus produktus gerai
išmaišyti (tai daroma tam, kad nesutrauktų kiaušinių). Kai ištirps
medus ir margarinas Vilniaus, supilti nugėsintą sodą, gerai ismaišyti,
nukelti bliūdą ir supilti miltus, gerai išmaišyti bliūde. Kai jau bus sunku
maišyti suminkyti tešlą, kad neliptų prie rankų. Jei trūks miltų, truputį
pridėti.
Kol karšta tešla reikia kočioti norimos fomos blynus. Aš visada kočioju
ant kepimo popieriaus, nes tuomet gaunasi plonesni lakšteliai ir yra
lengviau išimti iš orkaitės.
Gamyba: Kremas
Grietinėlę (būtinai gerai atšaldyta, kad nesigautų sviestas) išplakti su
cukrumi ir citrinos rūgštimi iki standumo. Tuomet į ją įmaišyti
"Plombyro" skonio varškę ir dar kartą viską išplakti.
Imti medučio lakštus, pertepti kremu ir taip sluoksniuoti tortą.
Padarytą tortą dėti į šaldytuvą nakčiai, kad susigertų kremas i lakštus
ir sustingtų.
O tuomet jau jūsų fantazijos reikalas kaip puošite. Aš puošiau saldainių
mase.
Skanaus
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Karamelės lašas
Ingredientai:
Tešlai:
margarino VILNIUS kepiniams 200 g
cukraus 200 g
vanilinio cukraus 1 a. š.
kiaušiniai 4 vnt
krakmolo 100 g
miltų 100 g
kepimo miltelių 1 a. š.
Įdarui:
grietinėlės 420 g
cukraus 3 šaukštai
Citrinos rūgštelės pagal skonį
Rududu 0,5 indelio
grietinėlės standiklio 2 pak.
Biskvitų sulaistymui:
vandens 200 g
citrinų sultys 2
cukraus 2 a. š.

Paruošimas:
Minkštą kambario temperatūros VILNIAUS margariną kepiniams išplakti
su cukrumi iki purumo (apie 5 min.). Po vieną įmaišyti kiaušinius, po
kiekvieno gerai išmaišant (~ 1 min.). Suberti miltus, sumaišytus su
krakmolu ir kepimo milteliais, ir atsargiai išmaišyti.
Gautą masę supilti į riebalais išteptą kepimo indą ir kepti iki 190 C
temperatūros įkaitintoje orkaitėje apie 35 minutes. Atvėsinti ir
perpjauti į keturias dalis - turėsime keturis plonus torto biskvitus.
Grietinėlę su cukrumi ir citrinos rūgštele šiek tiek paplakti, supilti
grietinėlės standiklį ir išplakti iki standumo. Padėti valandai į šaldytuvą.
Supjaustytus ir sulaistytus biskvitus pertepti grietinėlės kremu,
pamėtyti rududu gabaliukais ir užtepti vėl grietinėlės, dedame antrą
biskvitą ir kartojame viską iš naujo. Tortą lengvai paslėgti ir kelias
valandas pašaldyti. Aplyginti kraštus, ir aplieti skystu glajumi (galima ir
kitaip puošti). Skanaus!
Labai skanus, drėgnas ir skanus tortas :)
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Tortas Meškinas
Ingredientai:
Tešlai reikės:
miltų 4 stiklinės
margarino VILNIUS kepiniams 100 g
cukraus 1 stiklinė
kiaušinių 3 vnt
medaus 3 šaukštai
acto 2 šaukštai
sodos 1 a. š.
kepimo miltelių 1 a .š.
Kremui reikės:
jogurto 200 g
kondensuoto pieno 100 ml
rikotos sūrio 300 g
avietės 200 g
vandens 100 ml
varškės 180 g
želatinos 30 g
Masei papuošimui reikės:
cukraus pudros 500 g
bulvių krakmolo 100 g

Paruošimas:
Eiga
Kiaušinius gerai išplakam su cukrumi. Margariną ištirpinam (bet
neužvirinam) ir sumaišom su medum. Miltus išsijojam ir sumaišom su
kepimo milteliais. Sodą nugesinam su actu. Į kiaušinių masę pilam
išlydytą margariną „Vilnius" su medum, nugesintą sodą, miltus.
Užmaišom tešlą. Tešlą turėtų būti kočiojama, bet ne per kieta.
Iškočiojam papločius. Turėtų išeiti 6-8 papločiai, todėl kočioti reikia
gana plonus.
Kepti 170-180 laipsnių temp, kol iškeps.
Eiga
Jogurtą, rikotą, varškę (sutrintą), kondensuotą pieną viską išplakti iki
vientisos masės.
Ištirpinti želatiną vandenyje ir plona srovele įmaišyti į paruoštą masę,
viską išplakti.
Šiuo kremu sutepam visus papločius, torto viršų ir šonus.
Tarp papločių ant kremo pabarstyt avietes.
Masei papuošimui reikės:
cukraus pudros 500 gr
bulvių krakmolo 100 gr.

Desertai

Tortai

želatinos 30 gr.
valgomų natūralių dažų
Eiga
Ištirpinti želatiną vandenyje ir plona srovele įmaišyti į cukraus pudrą ir
krakmolą. Viską gerai išminkyti iki vientisos (kaip plastelinas) masės.

Užkandžiai............................... 37 psl.
• Vieno kąsnio užkandžiai...........

38 psl.

Užkandžiai

Vieno kąsnio užkandžiai

Sagutės
Ingredientai:
margarino VILNIUS kepiniams 250 g
miltų 3 stiklinės
kiaušinio 1 vnt
druskos 1 žiupsnelis
vandens 1 stiklinė
giretinės 1-2 šaukštai
Pieniškų dešrelių

Paruošimas:
Margariną ir miltus sukapoti peiliu, įmušti kiaušinį, įberti druskos,
supilti vandenį. Įdėti grietinės ir viską gerai išmaišyti.
Iškočioti tešlą, suvynioti dešreles ir supjaustyti skrituliukais. Kepti
orkaitėje, 180 laipsnių temperatūroje kol apskrus. Labai skanu.

