
 
 

 

 

Tupperware žiedo forma tik 14,9 

Eur vietoj 19,9 Eur. Kodas 

SS200121 
Skersmuo 22 cm, aukštis 8 cm 

 

 

 

 

Tuno salotos žiedo formoje 
 
3 skardinės tuno (aš ėmiau dvi aliejuje, dvi 
savose sultyse) 
12 vnt apie 800 g agurkų 
Kalendros 
Du laimai 
Apie 60 ml Sriracha chili padažo 
Majonezo 
Druskos, pipirų 
30 g želatinos išbrinkintos 150 ml vandens. 
Cukinija 
 



 

Kalendrą sukapojame Ekstra Chefu. 

Agurkus sukapojame Ekstra Chefu arba 
supjaustome smulkiais kubeliais. 

Kalendrą sumaišome su tunu, smulkintais 
agurkais ir tunu. 

Išspaudžiame laimo sultis, sumaišome su 
majonezu ir Sriracha padažu, sumaišome su 
tunu ir daržovėmis. Supilame išbrinkintą ir 
išlydytą želatiną. 

Cukiniją supjaustome Speedy Mando, 
išdėliojame žiedo formoje, supilame tuno 
masę, stingdiname šaldytuve per naktį. 

 

 
 

  

Latviškas tinginys 
(iš nurodyto kiekio gaunasi 1,5 formos, arba 
viena forma be skylės) 
5 pakeliai sausainių (pvz Selga) 
2 indeliai kondensuoto pieno su cukrum 
200 g sviesto 
Apie 200 g, galima ir daugiau, džiovintų slyvų 
200 g kepintų žemės riešutų 
150 g kepintų sūdytų žemės riešutų 

 
 

Sausainius sukapokite Ekstra Chefe. 
Susmulkinkite Ekstra Chefe riešutus, 
sumaišykite su sausainiais. 
Sukarpykite slyvas, sumaišykite su sausainiais 
Išlydykite sviestą. 
Kondensuotą pieną supylę į Micro Cook 
ąsotėlį, atskirai kiekvieną skardinę, pavirkite 3-
4 min, pavirę 2 min permaišykite. 
Kondensuoto pieno masę sumaišykite su 
sausainių mase. 
Suspauskite žiedo formoje, palikite šaldytuve 
per naktį. 
 
 

  



 

 

Burokėlių karpačio žiedo 

formoje  
(ačiū Ritai Petkevičienei už idėją) 
Apie 10-12 virtų arba orkaitėje keptų burokėlių 
Aliejaus,  
Balzamiko acto 
Druskos, pipirų 
Norimi priedai: 
Fetos sūris 
Silkė  
Ir t.t 
Burokėlius supjaustome Mando Chefu 1 mm storio 
griežinėliais.  
Žėlė žiedą patepame aliejumi, sluoksniuojae 
burokelius patepdami aliejumi, balzamiko actu, 
pabarstydami druska pipirais. 
Į sluoksnius dedame priedus: fetos sūrį, silkę ir t.t. 
 

Paslėpta silkė žiede 
4 bulvės 
5 kiaušiniai 
120 g fermentinio sūrio 
Krapų 
2 šaukštas majonezo 
Dar galima dėti Ekstra Chef susmulkintų 
žalumynų (rukola, špinatai) 
2-3 silkės filė 
2 pomidorai 

  
Bulves su lupena 9 min išverdame mikrobangėje, atvėsiname, nulupame 
Fushion Master tarka sutarkuojame sūrį, kiaušinius, bulves. Žirklėmis sukarpome krapus, įdedame porą 
šauštų majonezo, išmaišome 
Žiedo formą patepame aliejumi, dedame šiek tiek daugiau nei puse masės, padarome griovį, sudedame 
kubeliais supjaustytą silkę ir pomidorus, užklojame likusia mase. 
Skanaus 

   



 

 

  
 

Žalias žiedas 
4,4 l Vent Smart žalumynų (krapai, špinatai, 
salotos, rukola) 
3 skiltelės česnako 
100 ml aliejaus 
500 g birios varškės 
150 ml majonezo 
400 g krabų lazdelių 
1,5 šaukšto želatinos iš 
druskos, pipirų 
žiupsnelis cukraus 

 
Žalumynus susmulkiname Ekstra Chefe.  
Česnakų spaustuku sutraiškome česnaką, sudedame į žalumynus. Supilame aliejų, dedame druską, 
pipirus, cukrų. 
Sumaišome varškę, žalumynų masę, majonezą, susmulkintas krabų lazdeles, želatiną. Sudedame į 
aliejumi išteptą želė žiedą. 
Stingdiname bent  3 val. 
Skanaus 
 



Užkandinis krekerių 
tortas 
Jūratės Strakšienės idėja 
150g sūrių krekerių ( žuvyčių ) 
200g fermetinio sūrio ( sutarkuoti ) 
300g krabų lazdelių (kubeliais ) 
3 kietai virti kiaušiniai (sutarkuoti ) 
400g neriebaus majonezo 
krapai, česnako milteliai, juodi pipirai. 

Sumaišykite, sudėkite į žiedo formą, 
palaikykite porą valandų šaldytuve 

  

  

  

  

 

Žiedas su burokėliais 
1 sluoksnis: Sultinys + želatina + 
šaldytos daržoves 
2 sluoksnis virti burokėliai susmulkinti 
Ekstra Chef ir sumaišyti su sultiniu ir 
želatina 
3 sluoksnis virtos bulves susmulkintos 
Ekstra Chef, majonezas plius sultinys ir 
želatina 



  

 
 

  

  



Žiedas su šprotais 
1 sluoksnis: sultinys su želatinas + šprotai 
2 sluoksnis: Virta bulvė susmulkinta Ekstra Chef 
+ majonezas +sultinys su želatina 
3 sluoksnis: sultinys + želatina + šaldyti žirneliai 
4 sluoksnis: virta morka susmukinta Ekstra Chef 
+ majonezas + sultinis su želatina 
5 sluoksnis: virta morka ir šaldyti žirneliai 
susmukinta Ekstra Chef + majonezas + sultinis 
su želatina 
 

 

  

 
 

  
 

Daržovių žiedas 
Žirneliai, virtos bulvės, morkos, 
sultinys, majonezas, želatina. 

 



  

  

  

OBUOLIŲ Napoleonas ☺ 
 

Reikės:  
6-7 obuoliai 
2 pakeliai citrinų želė 
700 ml vandens 
 

 
Želė užpilame verdančiu vandeniu, ištirpiname ir atvėsiname. 
Iš obuolių sėklyčių išėmėju išpjauname viduriukus, Mando Chef pjaustykle supjaustome griežinėliais 
(nustatome storį 1). Želė žiedą patepame aliejumu, sluoksniuojame obuolius, užpilame želė ir dedame į 
šaldytuvą 4-5 val. kol sustings. 
 

  



  
 

Šaltibaršiai 
 
Ačiū Margarita Radžiūniene už idėją 
Virti burokai 
Agurkas 
Kiaušiniai 
Druska 
želatinas 

 

  

Raudonas  žiedas 
1 sluoksnis sultinys su želatinu, mini 
mazorela, mini pomidorai 
2 sluoksnis salieras susmulkintas 
Ekstra Chefe, pomidorų sultys, druska, 
pipirai, tabasko, želatina 
3 sluoksnis tepamas suris arba 
varškė, pomidorų sultys, tabasko, 
želatina 

 

  



  

  

Paukščių pienas 
1 indelis kondensuoto pieno be 
cukraus 
500 ml uogienės 
20 g smulkios želatinos išbrinkintos 
200 ml vandens 
 
Želatiną išlydykite 
Kondensuotą pieną Speedy Chefe 
išklakite iki standžių putų, sumayšykite 
su uogiene ir išlydyta želatina. 
Supilkite į želė žiedą, stingdinkite 3 val 
šaldytuve. 

 

  
 

 
 

 

Šaltibaršiai 

 
Ačiū Margarita Radžiūniene už idėją 

Virti burokai 

Agurkas 

Kiaušiniai 

Druska 

želatinas 



 
 

 

Šrekiškos kriaušės 
Ačiū Joana Aleksandrovic už idėją 

 

Kriaušės 

Želė 

 

 

Puiki želė 
Autorė Jurgita Mackeliene 

 
 

Bitutės saulėgrąžoje 
 
Ačiū Vilma Jurevičiūte už idėją 
Tarkuotas fermentinis sūris 
Virtas kiaušinio trynys 
Majonezas 
Virtas kiaušinio baltymas 
Kepti svogunai 
Kepti pievagrybiai su krapais 
Majonezas 
Viščiuko šlaunelių mėsa virta 

 
 

Mojito desertas 

 
3-5 laimai, 
0,5 kg graikiško jogurto, 
Sauja šviežių mėtų, 
3 kriaušės, 
1 ind. kondensuoto pieno, 
20-30 g. želatinos, 
Apie 150 ml pieno arba vandens. 

Laimus nuplauti sodos tirpale. Nutarkuoti laimų žievelę į dubenį. Mėtas, nuplauti, nudžiovinti ir 
susmulkinti, kriaušę nulupti ir supjaustyti gabalėliais, viską sudėti į dubenį, taip pat išspausti laimų sultis, 
supilti kondensuotą pieną, jogurtą viską išmaišyti. Želatiną išbrinkinti 150 ml pieno arba šalto vandens, 



vėliau išlydyti (dubenyje su karštu vandeniu). Atvėsusią želatiną supilti į paruoštą masę. Želė žiedą 
ištepti aliejumi, supilti masę ir dėti į šaldytuvą ar šaldiklį (jeigu deserto reikia greitai). Skanaus 
 

 

Ledų desertas su 
persikais 
1 l plombyro ledų 
Konservuotų persikų arba abrikosų 
1 didelė kriaušė 
1 bananas 
3 pakeliai želė (arba 3 šaukštai želatinos 
išbrinkintos 500 ml kompoto) 

 
Persikus, nuluptą kriaušę, bananą susmulkinkite Ekstra Chefe. Sumaišykite su ledais (ledai turi 
būti suminkštėję, bet neištirpę). Įmaišykite atvėsusią želė. Supilkite į aliejumi išteptą želė žiedą. 
Laikykite šaldytuve apie 4 val kol sustings. 

 

OBUOLIŲ Napoleonas ☺ 
 

Reikės:  
6-7 obuoliai 
2 pakeliai citrinų želė 
700 ml vandens 
 

 

 
Želė užpilame verdančiu vandeniu, ištirpiname ir atvėsiname. 
Iš obuolių sėklyčių išėmėju išpjauname viduriukus, Mando Chef pjaustykle supjaustome 
griežinėliais (nustatome storį 1). Želė žiedą patepame aliejumu, sluoksniuojame obuolius, 
užpilame želė ir dedame į šaldytuvą 4-5 val. kol sustings. 

 

  

 



 

 
OBUOLIŲ GRILIAŽAS ☺ 
 

Reikės:  
6-7 obuoliai 
2 pakeliai citrinų želė 
500 ml vandens 
Galima įdėti ir razinų 
 
 

 
Želė užpilti 500 ml verdančio vandens, išmaišyti kol ištirps ir atvėsinti. 
Želė žiedą patepti aliejumi. 
Obuolius nulupti, išimti sėklytes, sutarkuoti arba susmulkinti Ekstra Chefe ir sudėti želė žiedą. 
Supilti atvėsusią želė. 
Dėti į šaldytuvą 4-5 val kol sutings. 
Skanaus 

 

„Arbūzinis šaltukas“  

( juo mėgaujasi, net vyrai, negalintys žiūrėti į desertus ☺ ) 
Sudėtis:  
2 pakeliai citrinų želė ( gali būti ir kitokia, bet ši man 
skaniausiai dera su arbūzu) užpilti 500 ml karšto vandens; 
Arbūzas ( tinka ir melionas) 
 

Darbo eiga:  2 pakelius pasirinktos želė užpilame karštu vandeniu ir paliekame atvėsti, bet neleidžiame sustingti. 
Žiedo formą patepame aliejumi ir pilnai užpildome supjaustyto arbūzo gabaliukais ( be sėklyčių). Spausti per 
daug nereikia, nes pabėgs arbūzo sultys. Tuomet belieka užpildyti tarpelius atvėsusia žele. Palaikyti šaldytuve, 
kol sustings. O tada jau mėgautis nuostabiu ir begalo gaiviu desertu. Tik žiūrėkit, kad svečiai Jums paliktų 
gabalėlį... 

 

 

Martinio želė tortas  
500 ml martinio “Martini Rosato”  
15 g želatinos   
300 šviežių arba šaldytų braškių  
500 g varškės vyniotinio. 
Želatina išbrinkiname 150 ml Martinio Rosato apie 1 val. 
Išlydome, sumaišome su Martiniu. Braškes supjaustome 
sudedame į formą, užpilame Martinio ir želatinos mašiniu. 
Dedame į šaldytuvą kad pradėtų stingti, pilnai nesustigtiname. 
Sudedame vyniotinį supjaustytą riekutėmis. Pabaigiame 
stingdinti 

  

Desertinis varškės sūris 
500 g kreminės varškės 
2/3 indelio saldaus kondensuoto pieno 
200 g grietinės 
1 a.š. vanilinio cukraus 
1 v.š. aguonų (nebūtinai) 
30 g. želatinos +150 ml  pieno želatinos išbrinkinimui 
1 pakelio želė (arba 2 spalvų po pusę) 



 
Pirmiausia reikia pasigaminti želė. Reikia paruošti ją pagal instrukcijas, tik vandens pilti ne 500 ml, o 400 ml – kad 
želė būtų tvirtesnė. Sustingusią želė supjaustyti nedideliais kubeliais. 
Želatiną užpilti pienu ir leisti išbrinkti, išlydykite. Tada sumaišyti varškę, kondensuotą pieną, grietinę, vanilinį 
cukrų, nuplikytas aguonas. Įmaišyti ištirpintą želatiną ir viską gerai išmaišyti. Suberti želė kubelius, atsargiai 
išmaišyti ir krėsti į formą.. Dėti sūrį į šaldytuvą ir palaikyti kol gerai sustings (geriausia per naktį). Skanaus! 

 

 

Vaisinė želė 

 
Vaisinė želė: 
2 skardinės smulkintų persikų, 10 raudonų 
vynuogių (išimti sėklas), 300 ml sirupo iš persikų 
skardinės, 1 ½ šaukštas želatino, 1 lašas 
alyvuogių aliejaus. 
Jogurto želė: 
500 ml mango ir vanilės jogurto, 100 ml pieno, 2 
šaukštai cukraus, 15 g želatino 
 

 

Mažame puode kaitinti sirupą su želatina. 
Maišant ištirpinti (neužvirinti sirupo!) 
Formą patepti aliejumi, išdėlioti persikus ir 
vynuoges. 
Ant vaisių pilti ištirpintą želatiną.  Dėti į šaldytuvą 
1 val. 
Kai želė užstingsta, galima ruošti antrą sluoksnį! 
 
Sumaišyti pieną, cukrų ir želatiną. Maišant ant 
nedidelės kaitros kaitinti. Patraukti nuo ugnies, 
palikti 5 min. Po to supilti jogurtą ir dar gerai 
išmaišyti. Pilti ant pirmo sluoksnio želė, šaldyti 2 
– 4 val. 

  



 

Dieviško skonio desertas 
400 g braškių, 1 puodelis aviečių, 1 puodelis 
mėlynių, 300 ml vandens, 500 ml grietinės, 100 
ml pieno, 5 šaukštai +  ¾ puodelio cukraus ,5 
kupini  šaukšteliai  želatinos Padalinti braškes į dvi lygias dalis ir sutrinti vieną 
dalį su grūstuve. Pridėti 300 ml verdančio 
vandens ir 5 šaukštus cukraus, užvirti ir nukošti 
per sietelį. Berti 2 šaukštelius želatinos, porą 
šaukštų vandens ir šiek tiek pakaitinti. Supilti ją į 
braškių sirupą ir maišyti virš mažos ugnies, kol 
viskas ištirps. Paliekama atvėsti iki kambario 
temperatūros. 
Tuo tarpu, į želė žiedą dėti braškių gabalėlius, 
pilti pusę puodelio aviečių ir mėlynių. Supilti 
braškių sirupą su želatinu ir užpilti ant uogų. Dėti 
į šaldiklį pusvalandžiui. 

 

 

Antras sluoksnis: 

Berti 3 šaukštelius želatinos į  1 / 3 pieno, 
sumaišyti ir kaitinti. Kai želatina ištirpsta, 
supilti į ją likusį pieną ir šiek tiek pakaitinti virš 
mažos ugnies. Palikti atvėsti. 
Sumaišyti grietinę su ¾ puodeliu cukraus ir 
šiek tiek paplakti. Įmaišykite pieną ir želatinos 
mišiniu. Atsargiai įmaišyti likusias uogas. 
Dėti į šaldytuvą maždaug 4 valandoms arba 
per naktį 

 
 

Putėsis arba beveik 
Paukščių pienas ( paprasčiau 

nebūna) 

Sudėtis:  
2 pakeliai želė.  
1 indelis ( 300 ml) sutirštinto be cukraus 
pieno. 
Galite vietoj želė dėti uogiene ir želatiną 
(uogienę įmaišykite jau į išplaktą 
kondensuotą pieną) 

Želė užpilame 500 ml verdančio vandens, ištirpiname ir atvėsiname. 
Kondensuotą pieną Speedy Chefe suplakame iki standžių putų, įmaišome atvėsintą želė. 
Supilame į aliejumi patemptą želė žiedą. Stingdiname šaldytuve apie 4 val. 
 

P.S. savo desertams aš naudoju Dr. Qetker firmos želė, tačiau Jūs puikiai galite naudoti savąją 
pamėgtą želė. 

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4w8ePl8zKAhVHaRQKHUpCBNwQjRwIBw&url=http://www.supermama.lt/forumas/lofiversion/index.php/t11087-150.html&psig=AFQjCNFMBxL4RTc8QiYXzJ8BXqskRLK_6w&ust=1454059270229215


 

Varškės torčiukas 
Šitam dviejų aukštų gražuoliui pagaminti 
prireiks: 
(pagaminau pilnavidurį didelį želė žiedą, mažą ir 
dar liko apie 1 litrą kremo ☺) 
1 l grietinės (man labiausiai patinka Panevėžio 
žydruose pakeliuose) 
1 kg varškės 
2 indelius kondencuoto pieno su cukrumi 
3 apelsinus  
3 citrinas 
50 g išbrinkintos maždaug 300 ml vandens 
(manau, kad užtektų ir 40 g.) 
1 pakelis Selgos sausainių 
Rudam sluoksniui : 100 g juodo šokolado (galima 
naudoti ir kakava) 
Rausvam sluoksniui  dėjau 400 ml šaldytos 
aviečių uogienės (prieš tai atšildžiau) 

 
Eiga: 
Grietinę suplakite iki standžių putų. Tai greitai ir lengvai padarysite Speedy Chefu, tik vienu kartu plakite 
ne daugiau kaip 500 ml. 
Išspauskite apelsinų ir citrinų sultis, jei norite į tortą galite sudėti ir nutarkuotas žieveles. 
Varškę sumalkite (naudojant peiliukus) Quick Chefu. Vienu kartu malkite apie 300 g varškės įpylę 1 
apelsino sultis. 
Sumaišykite suplaktą grietinę, su apelsinų sultimis sumaišytą varškę, citrinų sultis, kondencuotą pieną, 
išbrinkintą ir išlydytą želatiną.  
Dalį kremo sumaišykite su išlydytu šokoladu 
Dalį su uogiene ir į tą dalį sudėkite Quick Chefe susmulkintus sausainius 
Dalį palikite baltą 
Žėlė žiedus šiek tiek patepkite aliejumi ir sluoksniuokite kremą kaip Jums patinka ☺ 
Skanaus 
 
 

 

 
Salotos „Sniežnaja Jurmala“  
 
300 g žiedinių kopūstų 
300 g krabų lazdelių 
300 g fermentinio sūrio 
3 kiaušiniai 
Krapų 
Grietinė+majonezas maždaug po 3-4 šaukštus 
 

• Žiedinius kopūstus susmulkiname Quick Chefe 
arba Ekstra Chefe.  

• Krabų lazdeles susmulkiname Quick Chefe arba 
Ekstra Chefe.  

• Kiaušinius susmulkiname Quick Chefe arba 
Ekstra Chefe.  

• Sūrį sumalame su sūrio malūnėliu. 

• Krapus susmulkiname su žirklėmis arba mini 
Quick Chefe 

• Viską sumaišome ir formuojame žėlė žiede. 
Skanaus! 

 
 



 
 

 

Vištos kepenėlės su granatų 
sultimis 
 
Reikės: granatų sulčių, želatinos, vištos 
kepenėlių+ svogūnas, morka, 
prieskoniai, konjakas.  
 

 

Tikras desertas iš braškių 

 
1 litras trintų braškių; 
cukraus pagal skonį; 
1 stikline vandens 
4 šaukštai želatinos 
1 pakelis grietinėlės želė (apatiniam sluoksniui) 
 

 
 

 

 

 

SILKĖS SUKTINUKAI 
DREBUČIUOSE 

 
1 l vandens, 3-4 šaukštai acto, 1 šaukštas 
cukraus, truputį pipirų, lauro lapelių, 2 
šaukštai želatinos, 2 svogūnai, 2 morkos, 
6-8 vnt. silkės suktinukų, įvairių daržovių 
(gali būti susmulkintas virtas ar 
marinuotas žiedinis kopūstas, paprika, 2 
maži pomidorai), putpelės ar vištos 
kiaušiniai, žirneliai, grybai ir kt. 
 

Marinatui: Užpilti 125 g vandens ir brinkinti želatiną. Užvirinti likusį vandenį, dėti pjaustytas 
morkas, cukrų, prieskonius. Morkoms suminkštėjus, dėti žiedeliais pjaustytus svogūnus. Kai 
suminkštėja, pilti actą, ištirpinti želatiną, išmaišyti ir atauštinti. Želė žiede išdėlioti suktinukus, 
užpilti marinatu, sustingdyti. Likusias daržoves sluoksniuoti, kol užpilsite visą marinatą. 



 

 

 
LEDŲ PUTĖSIAI SU ŽELĖ 
GABALIUKAIS IR VAISIAIS 
 
1 l plombyro ledų, 4 pakeliai mėgstamos 
želė, 2 bananų, konservuotų persikų. Jei 
turite, galite dėti šviežių braškių (labai 
tinka!). 
 

Atskirai išbrinkiname 2 pakelius želė (pasirinkite neaukštus dubenėlius, kad būtų lengviau sustingusią 
supjaustyti). Dedame į šaldytuvą, kol sustings. Likusius du pakelius užpilame karštu vandeniu, 
išbrinkiname ir laukiame kol atvės. 
Ištirpiname ledus, supilame ataušusią želė ir gerai išplakame. Tuomet supjaustome vaisius ir 
suberiame į plakinį. Smulkiai supjaustome iš indelių išimtą želė. Želė žiedą patepame trupučiu aliejaus 
ar vandens ir dedame pirmą sluoksnį supjaustytos želė. Likusią (iš indelių) želė suberiame į ledų 
plakinį ir išmaišome. Ant pirmo sluoksnio supilame ledų plakinį su vaisiais ir želė, šaldome šaldytuve 
apie 3 val. 
 

 

Desertas " Stiklo šukės " 
Biskvito: 1,5 kiaušinio (pusantro), 70 g. 
cukraus , 80 g. miltų , 50 g. krakmolo, 
vanilinio cukraus ( 15 g. ) kepimo miltelių (1 
arbatinis šaukštelis). 
Kiaušinius su 1,5 šaukšto šilto vandens plakti 
tol kol jie smarkiai suputos (mikseriu visu 
greičiu) ir plakant per keletą kartų supilti cukrų 
ir vanilę. Miltus, krakmolą ir kepimo miltelius 
sumaišyti ir juos įplakti lėčiausiu mikserio 
greičiu. Paruoštą tešlą pilame į formą ir 
kepame 180C  apie 20 min. Atvėsusį biskvitą 
supjaustome gabaliukais . 
 

Iš vakaro padarytos želė: dviejų – trijų spalvų (reikia kietesnės, nes ją reikės supjaustyt gabalėliais); 1 
indelio grietinėlės (apie 250 ml); 300 ml jogurto šviesaus; cukraus ir citrinos rūgštelės pagal skonį; 1 
pakelio želatinos (ją brinkinti su 150 ml vandeniu), aguonų, vanilinio cukraus pagal savo skonį. 
Grietinėlę gerai išplakame su cukrumi, vaniliniu cukrumi ir citrinos rūgštele, supilame jogurtą, 
paplakame, tada supilame ištirpintą želatiną (plona srovele, bet paskubant). Tada į šį kremą 
sudedame biskvito gabaliukus ir gabalėliais supjaustytą želė, staigiai išmaišome, padalinam kremą per 
pusę:  į vieną dalį  įpilame aguonas, ir greitai supilame į želė žiedo formą, ir tada ant viršaus kitą dalį 
kremo. Gerai paspaudžiame (galite trinktelti formą į stalą, kad kuo geriau susispaustų, ir neliktų tuščių 
tarpų) ir dedame į šaldytuvą. 
Prieš dedant kremą į želė žiedo formą, galima tortuko viršui padaryt papuošimą: pvz. patarkuoti truputį 
įvairių spalvų želė, kad būtų smulkiau - tai kartoti 3 kartus  ☺ (imate jau sutarkuotą želė į ranką ir vėl 
tarkuojate) - taip gausis smulkučiai gabaliukai. 
Tai super gaivus tortukas, mėgstančioms gaivą ir želė.... 

 

 
YPATINGAS ŽELĖ TORTAS 
1 pakelis geltonos želė, 1 pakelis raudonos 
želė, 4 indeliai grietinės (2 indeliai po 30 proc. 
riebumo ir 2 po 15 proc. riebumo), nepilna 
stiklinė cukraus, 1 a.š. vanilinio cukraus, 25 ar 
30 g smulkaus želatino. 



Išbrinkinti želatiną: 25 - 30 g želatinos užpilti karštu vandeniu, išmaišyti. 
 
1 pakelį geltonos želatinos ir vieną pakelį raudonos želatinos užpilti karštu vandeniu naudojant šiek 
tiek mažiau vandens nei nurodyta ant pakuotės.  
Grietinę, cukrų, vanilinį cukrų sudėti į indą ir plakti, kol grietinė pradeda standėti, pilti paruoštą želatiną 
ir gerai išmaišyti.  
Pirmas želė sluoksnis: dėti po pusę supjaustytos gabalėliais želė (raudonos ir geltonos). Viską lengvai 
išmaišyti. 
Į želė formą įpilti želė - grietinę, dėti supjaustytą bananą, 4 mandarinus, galima dėti braškes, vyšnias. 
Ant plakinio su vaisiais dėti likusius želė gabalėlius. Dėti į šaldytuvą sustingti. 

Tinginys  
700g sausainių, 200g sviesto, 1 indelis kondensuoto 
pieno, 4 šaukštai kakavos, citrinų sulčių. 
 
Puode ant ugnies ištirpdyti sviestą, supilti 
kondencuotą pieną, dėti kakavą, pilti sultis, suberti 
sulaužytus sausainius, išmaišyti. Tada nukelti nuo 
ugnies. Želė žiedą patepti aliejumi. Dėti masę. Dėti į 
šaldytuvą 
 

 

 

TINGINYS                                                              
800 g  sausainių, 0.5 kg studentų maisto 
(galima dėti džiovintų vaisių ir riešutų),200g  
sviesto, indelis kondensuoto pieno. 
Sausainius, riešutus susmulkiname „Quick 
Chef“. Suberiame į dubenį. Sviestą išlydome 
„MikroPlus“ inde, mikrobangų krosnelėje (1,5 
min.), supilame į dubenį sviestą ir  kondensuotą 
pieną. Visus komponentus gerai sumaišome ir 
sudedame į želė žiedą. Stipriai suspaudžiame ir 
uždengę palaikome šaldytuve ne mažiau 3 val. 
 

 

 
Sluoksniuota spalvota želė su ledo 
sluoksniu  
 
1 sluoksnis-1pakelis aviečių želė + avietės 
2 sluoksnis-1pakelis kivi želė + ananasų 
gabaliukai 
3 sluoksnis-0. 5 kg ledų, pakelis braškių želė, 
šaldytos braškės, 0,5 šaukšto želatinos 
Kiekvieną sluoksnį šaldome atskirai. 
 



 

Desertas su plikytais 
sausainiais  
Reikės: 
1 pakelio spanguolių želė, šaldytų uogų, pakelio 
jogurto (800 ml), pakelio grietinėlės 30%, 100 g 
plikytų sausainių, ,,Rududu“ kremo, 3 šaukštų 
želatinos, 0,5 stiklinės vandens 
 
1. Padarome pirmą sluoksnį: sudedame į žiedo 
formą pateptą aliejumi šaldytas uogas ir užpilame 
ištirpintą spanguolių želė ir palaukiame, kol sustings. 
2. Plikytus sausainius įpjauname ir įdedame 
,,Rududu“ kremo. 
3. Į dubenį supilame jogurtą. 
4. "Speedy Chef" suplakame grietinėlę. 
5. Supilame į jogurtą ir gerai išmaišome. 
6. Supilame išbrinkintą ir ištirpintą želė į 0,5 l stiklinės 
vandens ir gerai išmaišome. 
7. Gautą masę pilame į žiedo formą. 
8. Sudedame įdarytus sausainius ir uždengę 
dedame į šaldytuvą . Jei norite, kad sustingtų greitai, 
įdėkite į šaldiklį 20 min. 

 

 

Varškės desertas želė 
žiede  
http://www.youtube.com/watch?v=QShAUQzHUYM 
 

750 g varškės, 
1 indelis kondensuoto pieno su cukrumi, 
200ml grietinės,  
200 ml grietinėlės,  
razinų, cukatų,  
400-500ml kukurūzų traškučių be cukraus (Corn Flakes) 
(produktų kiekis formai be skylės, jei norėsite gaminti su 
skyle imkite 2/3 normos) 
     

 

 

Į varškę supilti kondensuotą pieną ir grietinę, viską sutrinkti Tupperware bulvių grūstuve Speedy Chefe 
suplakti grietinėlę,sudėti į varškę, sudėti razinas ir cukatas, viską gerai išmaišyti.  
Sudėti Corn Flakes ir viska išmaišykite (jei masė gavosi skysta Corn Flakes dėkite daugiau, jei tiršta 
mažiau).  
Žėlė žiedą uždenkite tuo dangčiu, kad forma būtų be skyles, plonai patepkite aliejumi, sudėkita masę ir 
palaikykite šaldytuve bent valandą.  
Išimkite iš formos ir dekoruokite. Nuotraukoje dekoravome kaip Hello Kitty. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=QShAUQzHUYM


Maskarponės -uogų 
tortas 
Reikės: 
500gr maskarponės sūrio, 450gr plakamosios 
grietinėlės, 100gr cukraus, 2 šaukštai želatinos 
100gr vandens, želatinai užmerkti,  1 pakelis 
vanilinio sukraus,  500gr šviežių arba šaldytų 
uogų, jei vyšnios išimkit kauliukus, pakelis 
šokoladinių Selgos sausainių 

  

Želatiną užpilti vandeniu, palaikyti 40min.Išbrinkusią įdėti į dubenį su karštu vandeniu ir ištirpinti, 
padėti, kad atvestų. Grietinėlę ir cukrų išplakti Quick Chefu, sudėti maskarponės sūrį ir vanilinį 
cukrų, viską gerai sumaišyti, supilti želatiną ir uogas. Gautą masę sluoksniuoti žele žiede su 
sausainiais, prieš tai jį patepus aliejum. Viršutinis ir apatinis sluoksniai turi būti sūrio masės. 
Formą uždengti ir įdėti į šaldytuvą 3-4val.Skanaus. 

 

 

Silkė Želė žiede                                                                     

 
produktai: 
4 virti burokai 
1 svogūnas 
4 kietai virti kiaušiniai 
3-4 skiltelės česnako 
400-500 silkės file 
majonezo, grietinės 
prieskoniai 
3-4 riekes kubeliais supjaustytos duonos, 
pakepintos aliejuje 
3 šaukštai želatinos, išbrinkintos vandenyje 
 

darbo eiga: 

1, Neluptus burokėlius dedame į mikroplus indą ir  mikrobangėje verdame be vandens 8 – 10 min. 

2, Nulupame ir susmulkiname burokėlius Quick Shefu  išspaudžiame česnako spaustuvu 
česnako skilteles, dedame pusę silkės, prieskonių gausiai, 1- 2 šaukštus majonezo, pusę kiekio 
ištirpintos želatinos 

3. Susmulkiname virtus kiaušinius ir svogūną Quick Shefu  , įdedame prieskonių, likusią silkę, 1 
šaukštą grietinės, 1 šaukštą majonezo, likusią želatiną.  
  

Želė žiedą    ištepame aliejumi priberiame smulkintų krapų, porų. 
sudedame balta sluoksnį, po to raudoną. Kepta duona išdėliojame apačią(likusią suberiame į 
viduriuką, jau patiekiant ant stalo). Dedame į šaldytuvą 15-20 minučių 
 

 

Šampinjonų užpiltinė su 
daržovėmis  
1 sluoksniui: 250 gr. šampinjonų, 250 gr. grybų 
buljono, 10 gr.   želatinos,  
2 sluoksniui: 125 gr. majonezo (galima įdėti ir  
grietinės), 125 gr. paukštienos buljono 10 gr.   
želatinos.  
3 sluoksniui: 250 gr. pjaustytų virtų 
daržovių(paprika, svogūnai, morkos, žirneliai, 
kukurūzai) arba šaldytų daržovių rinkinio, 250 
gr. daržovių sultinio,10 gr. želatinos.  

 



Darbo eiga: Želatiną ištirpiname buljone ir užpilame kitus, tą sluoksnį sudarančius, ingredientus. 
Vienam sluoksniui sustingus, ant jo formuojamas kitas sluoksnis.  

 

Braškių ir ledų desertas  
( nerealiai skanus, pagaminamas labai paprastai ir greitai, 
suvalgomas dar greičiau ☺ ) 
Sudėtis:  
400 gr braškių ar kitų uogų ( šviežios arba šaldytos) 
2 pakeliai vyšnių arba braškių skonio želė užpilti  iki 400 ml 
karšto vandens; 
1 l ledų ( idealu pakuotė Plombyro ledų) 

Darbo eiga: du pakelius želė užpilame karštu vandeniu, labai gerai išmaišome ir leidžiame atvėsti, bet 
nesustingdiname. Ledus supilame į dubenį, leidžiame jiems aptirpti ir permaišome, kad neliktų ledo gumuliukų. 
Smulkintuvu arba peiliu susmulkiname braškes mažais gabaliukais. Žiedo formą labai negausiai patepame 
aliejumi. Dubenyje sumaišome atšilusius ledus, atvėsusią želė ir supilame smulkintas braškes. Sparčiai 
dirbame, nes mūsų skanėstas labai greitai stingsta, tad svarbu, kuo greičiau gautą masę supilti į formą. 
Palaikyti šaldytuve užteks ir 15 min. Labai labai skanu ☺ 

 
RYŽIŲ PUDINGAS SU DŽIOVINTAIS VAISIAIS 
(arba RYŽIŲ PUDINGAS "SU LAIPSNIAIS") 
Autorė Birutė Miklyčienė 
100 g razinų 
100 g cukruotų vaisių 
100 g džiovintų abrikosų (supjaustytų kubeliais) 
50 ml romo (arba brendžio) 
1 l riebesnio (3,2% ) pieno 
žiupsnelis druskos 
100 g (100 ml) cukraus 
400 ml apvaliųjų ryžių 
Tarkuota vienos citrinos žievelė 
15 g želatinos 

 

Razinas, cukruotus vaisius ir pjaustytus abrikosus užpilti romu. 
Ryžius nuplauti šiltu vandeniu.Suberti į Easy Rise indą,užpilti 800 ml pieno,suberti cukrų,įtarkuoti 
citrinos žievelę. Gaminti 12 min 600 W galingumu,dar apie 20 min 
leisti  "pastovėti"  inde.Tada įberti žiupsnelį druskos ir išmaišyti. (Galima virti ir puode,tik teks virti 
apie 30 min.ant silpnos ugnies ir nuolat maišyti ) :-) 
Likusiame piene išbrinkinti ir ištirpinti želatiną (jeigu pasitikite, kad lipnumo ryžiuose 
pakankamai,želatinos galite ir nedėti) 
Į dubenį supilti šiltus ryžius,rome mirkytus vaisius (kartu su romu), piene ištirpintą želatiną.Viską 
gerai išmaišyti , sukrėsti į Žiedo formą ir palaikyti  šaldytuve 2-4  valandas. 
Tiekti su vaisiniu padažu. 
 

Nekeptas varškės tortas 
Autorė Sandra Girčiene 
180 gr. sviestinių sausainių 
600 gr. kreminės varškės arba grietinėlės 
sūrio 
50 gr. sviesto 
1 skardinės saldinto kondensuoto pieno 
200 ml 35 proc.riebumo grietinėlės 
12 gr. želatinos (kupinas šaukštas) 
100 ml vandens 
0,5  citrinos sulčių 
50 gr. plytelės šokolado papuošti (nebūtina) 
 

 

Sausainius sutrupiname . Išlydome sviestą ir supilame į sausainių trupinius, gerai išmaišome – 
trupiniai kiek patamsės ir sudrėks ir įspaudžiame pusės citrinos sulčių.  Paruoštus trupinius 
suberiame į formą želės žiedo. Paskirstome kiek paspausdami ranka ar šaukštu – suformuojame 
lygų pagrindą. Dedame formą į šaldytuvą ir jame palaikome, kol paruošime varškės kremą. Į dubenėlį 
pilame 100 ml vandens, suberiame želatiną, pamaišome ir paliekame želatiną išbrinkti. 



Kreminę varškę ar grietinėlės sūrį  išplakame plakikliu ar šluotele. Nesustodami plakti, supilame ir 
kondensuotą pieną. Išplakame iki tolygios masės. Ant mažos ugnies pašildome želatiną, kol jos 
grūdeliai ištirps (tik neužverdame). Leidžiame šiek tiek atvėsti. 
Kol želatina aušta, kitame dubenyje iki standumo išplakame grietinėlę. Į varškės, kondensuoto pieno 
masę šaukštu įmaišome želatiną (patarčiau pilti per tankų sietelį, nes kartais lieka vienas kitas 
neištirpęs grūdelis) ir plaktą grietinėlę.  
Iš šaldytuvo ištraukiame pyrago pagrindą. Ant jo pilame paruoštą varškės kremą, išlyginame viršų ir 
dedame atgal į šaldytuvą bent kelioms valandoms, kad sutvirtėtų. Prieš patiekdami papuošiame 
šokolado drožlėmis ar pašlakstome tirpdytu šokoladu.  
Skanaus :) 
 

Kavos desertas 
Autorė Vida Laniauskaitė 
80 gr. kava 
400 ml. vanduo 
150 gr cukrus 
300 ml pienas 
400 gr grietinelė 38 proc. 
80 g želatinas 
150 ml vanduo 
100 migdolai 
100 juodas šokoladas 
30 gr konjakas 

 

Želatiną užpilame šaltu virintu vandeniu ir išbrinkiname. Ištirpdome  vandens vonelėje. 
Kavą užplikome, leidžiame prisitraukti. Atskiriame nuo nuosėdų, dedame cukrų, pilame pieną  
Migdolus nuplikome, nuimame odelę ir susmulkiname turbo chef. Šokoladą šiek tiek 
pasmulkiname. 
Grietinėlę suplakame spedy chef. Pilame konjaką. Į indą viską sudedame. MEILE IR FANTAZIJĄ 
 

Varškės "Tinginys" su šviežiomis 
uogomis ir kokosais 
Autorė Rasa 
Reikės: 
400 g trapių sausainių 
400 g riebios varškės 
200 g sviesto 
150 g cukraus 
1 arbat. š. vanilinio cukraus 
300 g šviežių uogų 
50 g kokosų riešutų drožlių 
50 g kokosų riešutų riekelių 

 

Gaminimas: 
Sausainius smulkiai sulaužyti. Minkštą sviestą išsukti su paprastu ir vaniliniu cukrumi, suberti trintą 
varškę ir gerai išsukti, kad susidarytų vientisa masė. 
Į paruoštą sviesto ir varškės mišinį suberti sausainius, išmaišyti, kol jie vienodai pasiskirsto. Tada 
suberti šviežius vaisius ir smulkintas kokosų drožles. Masę išmaišyti ir palikti 15 min., kad 
sausainiai kiek suminkštėtų. 
Pagamintą masę sudėti į želė žiedą, vienodai paskirstyti ir išlyginti paviršių. Pyragą laikyti šaldytuve 
per naktį. Sustingusį "Tinginį" išimti iš želė žiedo ir papuošti kokosų riešutų riekelėmis. 

Braškinis torčiukas su 
šilauogėmis ir žemuogėmis 
Autorė Galina Zavoronok 
Kremui:  
1 indelis “President” Serek vanilės skonio saldžios 
varškės,  
600 ml susmulkintų braškių,  
100 g šilauogių, 
100 g žemuogių, 
3 šaukštai želatinos,  

 



1/2 išspaustų citrinos sulčių   
Pokelis “Damų piršteliu“ 
 
Į dubenį dedame varške, išspaudžiame citriną, įdedame  išbrinkintą ir išlydytą želatiną. Viską 
sumaišome dubenyje. Į pradėjusią stingti masę įmaišome susmulkintas braškes ir uogas. 
Žėlė žiedą patepame aliejumi, supilame kremą, ant viršaus sudedame damų pirštelius. Dedame į 
šaldytuvą bent 4 valandom. 
Skanaus ☺ 

 

Valentinos daržovių žiedas  
Reikės: 
 2 virtų burokėlių, 200g varškės, 100g graikiškų 
riešutų, 50g grietinės, 3 česnako skiltelių,  
6 (vidutinio didumo) virtų bulvių, 200g 
majonezo (Helmans, Provansalio ar kito 
geresnio), prieskonių. 
 

                         

 

 
 

Burokėlius sutarkuojame BTB pjaustykle 
(naudojame ašmenis morkoms tarkuoti ). Į 
burokėlius dedame pusę majonezo, 
prieskonių. 
 

 
 

Bulves susmulkiname kiaušinių pjaustykle 
(arba Quick Shefu). Sudedame likusį 
majonezą, prieskonius. 
 

 
 

Quick Shefe sumalame graikiškus riešutus. 
Varškę su grietine, česnaku ir prieskoniais 
sumalame Quick Shefe. 
 

 
 

Želė žiedą ištepame aliejumi ir į jį dedame 
sluoksnius:  
I sluoksnis – pusę burokėlių masės 
II sluoksnis – pusę bulvių masės 
III sluoksnis – visa varškės masė 
 



 
 

IV sluoksnis – malti riešutai (truputį galima 
palikti papuošimui) 
V sluoksnis – likusi burokėlių masė 
VI sluoksnis – likusi bulvių masė 
Želė žiedą dedame į šaldytuvą nakčiai 
arba į šaldymo kamerą 30 min.  
Išėmę serviruojame serviravimo lėkštėje.  

  
 

            Želė žiedas 
  
Forma ,, želė žiedas” yra fantastiškas gaminys, kasdienybę paverčiantis švente.Jį galima naudoti įvairiems 
skanėstams ruoštis – ledams, ledų pudingams, drebučiams, putėsiams, šiltiems ryžiams su troškinta mėsa, 
paukštiena ...Juos pagaminti labai lengva, o ,, Želė žiedo“ dėka šie gaminiai atrodys kaip meno kūriniai.Naudojant ,, 
Želė žiedą“, pravartu įsidėmėti keletą svarbių dalykų: 
1. Prieš naudojimą formą, reikėtų patepti aliejumi arba praskalauti šaltu vandeniu. 
2. Prieš pildydami formą, įsitikinkite, kad vidinis dangtis visiškai uždarytas. 
3. Nenaudokite formos labai karštiems mišiniams, nes vidinis dangtis gali suminkštėti ir, pakėlus formą, 
atsiverti. Todėl būkite atsargūs su karštais mišiniais. 
4. Pripildę,, Želė žiedą“, uždarykite dangtelį taip, kaip uždarote bet kurį kitą apvalų Tuperware dangtelį. Tada 
formą dėkite į šaldiklį (jei ruošiate ledus ar ledų pudingą) arba į šaldytuvą (jei ruošiate drebučius, putėsius ar pudingą). 
Sandariai uždarytas dangtelis geriau išsaugo gaminio pirminį skonį ir kokybę. Dėmesio: drebučių ar putėsių į šaldyklį 
dėti nerekomenduojama, nes labai žemoje temperatūroje pasikeičia drebučių konsistencija. 
5. Kai ledus ar ledų pudingą reikia išimti, formą 15 – 30 min palaikykite kambario temperatūroje, arba 15 – 20 
sek panardinkite į karštą vandenį. Atvožkite didįjį dangtelį ir ant viršaus uždėkite serviravimo indą. Apvertę formą, 
ledus automatiškai iškrėsite iš formos, atsargiai atidarę vidinį dangtį. Jei ne – truputį palaukite, tik jokiu būdu 
neišiminėkite ledų peiliu ar šaukštu. Derbučiai ir pudingai išimami panašiai, tačiau formos nereikia nardinti į vandenį. 
Reikia tik atidaryti vidinį dangtį, kad į formą patektų oras.  
 
  

 ,, ŽELĖ ŽIEDO” PATIEKALŲ RECEPTAI 

    
                   Mėtinis vainikas 
 
400g grietinėlės,400g varškės, 1 st mėtų sirupo (galima keisti kitu sirupu), 3 šaukštai želatinos, aliejaus formai patepti. 
Papuošimui: 400g grietinėlės, 2 šaukštai cukraus, žalių mėtų šakelių 
Greitkračiu suplakame grietinėlę. Į ją įmaišome per tinklelį sutrintą varškę, mėtų sirupą ir nedideliame vandens kiekyje 
ištirpintą želatiną. Viską sudedame į aliejumi išteptą formą, 2 val šaldome. Mėtinį vainiką išimame iš formos į lėkštę, 
į jo vidurį dedame su cukrumi plaktą grietinėlę, puošiame žaliais mėtų lapeliais. 
 
            Vasariškas desertas 
 
1 l jogurto, 200ml grietinėlės, braškių (kitų uogų), 3 šaukštai želatinos, 4 šaukštai cukraus, 0,5 stiklinės šalto virinto 
vandens. 
Želatiną išbrinkinkite vandenyje, ištirpinkite. Greitkratyje iki standumo išplakite grietinėlę su cukrumi, sumaišykite ją 
su jogurtu, sudėkite uogas, supilkyti ištirpintą želatiną ir gerai išmaišykite. Želė žiedą ištepkite aliejumi ir į jį supilkite 
gaminamą desertą. Atšaldykite. 
 
           Uogų ir manų kruopų plakinėlis 
 
2 st pieno, 4 šaukštai manų kruopų, 200g uogų (arba jų sulčių), 4 šaukštai cukraus, 1 šaukštelis želatinos 
Manų kruopas užpilti dalimi pieni ir 10 min pabrinkinti. Likusį pieną užvirinti ir užpilti ant pabrinkintų manų. Ant silpnos 
ugnies maišant pavirti. 30 min palikti puode, kol pravės. Uogas sutrinti su cukrumi, viską sudėti į ąsoti plakimui, 
išplakti mikseriu. Sudėti ištirpintą želatiną. Supilti į želė žiedą, atšaldyti. 
 
            Grietinėlės kremas 
1 stiklinė grietinėlės, 1 šaukštas cukraus pudros. 2 kiaušinių tryniai, 1 šaukštelis želatinos, vanilinio cukraus 



Kiaušinio trynius ištrinti su cukrumi ir užpilti užvirintą karštą grietinėlę smarkiai maišant. Masę pakaitinti ant silpnos 
ugnies (bet neužvirinti) kol sutirštėja. Ataušintą madę sumaišyti su ištirpinta želatina, įdėti vanilės, įpilti į mini ąsotį, 
išplakti, pilti į želė žiedą. Atšaldyti ir papuošti uogomis. 
 
             Paša 
400 ml saldžios varškės, 2 kiaušiniai, 200 ml cukraus, 200 ml grietinėlės, 2 šaukštai vanilinio cukraus, 2 – 3 šaukštai 
želatinos, 100 g sukapotų razinų. 
Ąsotyje plakimui mikseriu išplakame kiaušinius su cukrumi iki purumo. Greitkratyje iki standumo išplakame grietinėlę. 
Sumaišome visus komponentus, supilame ištirpintą želatiną. Želė žiedą ištepame aliejumi, į jį pilame paruoštą masę 
ir dedame į šaldytuvą visai nakčiai. 
 
           
 
 
           Įvairiaspalvė želė su vaisiais 
3 pakeliai įvairių spalvų žele (vyšnios, citrinų,agrastų), 2 mandarinai (apelsinai), 2 bananai, 2 obuoliai (nedėti kivi –
nesustings). 
Želė žiede išdėliojame mandarinų ar apelsinų skilteles, užpilame šalto žele skysčio, dedame į kamerą 5 – 10 min. 
tada sudedame pjaustytus bananus ir obuolių skilteles, užpilame kitos spalvos žele. Šiam sluoksniui sustingus pilame 
trečią želė spalvą ir likusius vaisius. Atšaldome. Serviruojant į vidurį galimą pridėti plaktos grietinėlės, apibarstytos 
kokoso drožlėmis ir tarkuotu šokoladu ar vaisių. 
 
           Ryžių desertas  
2 pakeliai virtų ryžių, 1 pokelis žele, keletas saujelių džiovintų vaisių. 
Į išvirtus ryžius sudedame išmirkytus džiovintus vaisius, paruoštą žele, išmaišome, sudedame į žele žiedą, 
suspaudžiame, dedame į šaldytuvą. 
 
           Aguoninis kremas 
400g grietinėlės, 100g aguonų, 180g cukraus, 200ml pieno, 2 kiaušinio tryniai, 30 g želatinos, 100ml vandens, vanilės 
ar kt kvapų. 
Kiaušinio trynį ištrinkite su 2/3 cukraus. Į juos po truputį srovele supilkite virintą pieną ir išmaišykite. Želatiną 
išbrinkinkite šaltame vandenyje, po to ištirpinkite ir sudėkite į pieno – kiaušinių mišinį. Dar kartą pakaitinkite. Kai masė 
atauš, į jį dėkite nuplikytas aguonas, vaniliną ir sumaišykite. Grietinėlę su likusiu cukrumi išplakite greitkratyje iki 
standumo. Supilkite į sutirštėjusią aguonų – pieno masę, atsargiai išmaišykite ir supilkite į želė žiedą. Dėkite į 
šaldytuvą. 
 
            Paukščių  pienas I 
  2 pakeliai vaisių želė, 2 šaukštai cukraus pudros, indelis kondencuoto nesaldaus pieno 
Želė ištirpyti vandenyje(perpus mažesniame kiekyje, negu nurodyta ant pakelio). Ąsotyje plakimui pieną su cukrumi 
gerai išplakti mikseriu.,kol masė padvigubės. Kai želė pradės stingti, nuolat maišant į ją pilti pieno masę. Gautą masę 
supilti į aliejumi išteptą želė žiedą ir sustingdinti. Išėmus puošti vaisiais  
      
             Paukščių pienas   II 
Indelis koncentruoto pieno be cukraus (būtinai atšaldyto), 2 šaukštai cukraus (jei reikia), 2 šaukštai želatinos, stiklinė 
raud serbentų drebučių (ar kokių kitų rūgštesnių uogų uogienės). 
Želatiną ištirpinti  0,5 stiklinės virinto vandens. Į koncentruotą pieną sudėti cukrų ir išplakti mikseriu , kol masė padidės 
iki 1 litro. Į išplaktą pieną pilti uogienę, želatiną ir geari išmaišyti. Želė žiedą ištepti aliejumi. Masę pilti į želė žiedą ir 
dėti  į šaldytuvą. Išėmus puošti vaisiais.  
 
             Grietininis skanėstas 
500ml  30% grietinės, 200ml 35%, 3 š cukraus, citrinos sulčių,  1 pak (20g) želatinos. 
Viską išplakti, sudėti išbrinkintą želatiną, supilti į želė žiedą. 
Sustingusią apipilti šokoladu: 
3š tikros kqkavos, 3 š grietinėlės, 1š cukraus. Pavirinti ir užpilti ant viršaus. 
 
          ,, Nefertite“ 
 Po šaukštą nuplautų razinų, pakepintų, nuluptų ir padalytų perpus migdolų, riešutų (lazdynų, graikiškų), šviežių 
vaisių: kriaušė, bananas, apelsinas, braškės, kivi arba konservuotų vaisių :persikai, ananasai, vaisių mišinys, 2 
pakeliai  vaisių želė, plaktos grietinėlės. 
Šviežius arba koncervuotus vaisius supjaustyti įvairiomis formomis, sudėti į želė žiedą, pabarstyti džiovintais vaisiais 
ir užpilti želė (ruošti pagal receptą, nurodytą ant pakelio). Jeigu vaisių yra daug, ruošiant želė,mažiau pilti vandens. 
Palikti, kad sustingtų. Išėmus iš želė žiedo puošti greitkratyje plakta grietinėle.        
            
           Tinginys  
700g sausainių, 200g sviesto, 1 indelis kondensuoto pieno, 4 šaukštai kakavos, citrinų sulčių. 
Puode ant ugnies ištirpdyti sviestą, supilti kondencuotą pieną, dėti kakavą, pilti sultis, suberti sulaužytus sausainius, 
išmaišyti. Tada nukelti nuo ugnies. Želė žiedą patepti aliejumi. Dėti masę. Dėti į šaldytuvą 
                        



 
           Daržovių mišrainė 
500g virtų daržovių mišrainės, 6 kiaušiniai, 4 šaukšteliai želatinos, mažas stiklainis majonezo, virta morka, salotų 
lapelių. 
Želatiną išbrinkinti keliuose šaukštuose vandens, ištirpinti ir supilti į majonezą. Kietai išvirtus kiaušinius supjaustyti į 
8 dalis, sudėti į daržovių mišrainę ir sumaišyti su majonezo želė (truputį želė palikti patiekalui papuošti). Mišrainę 
sudėti į želė žiedą, išklotą morkų griežinėliais. Įdėti į šaldytuvą, kad sustingtų. Išėmus puošti likusia majonezo želė ir 
salotų lapeliais. 
 
 
                
           Varškės desertas  
0,5 kg varškės  , 200ml grietinės, 200 ml grietinėlės, razinų, cukatų, 100 ml cukraus, 175 ml kukurūzų traškučių be 
cukraus 
    Varškę ištrinti su cukrumi, supilti grietinę, išmaišyti. Greitkratyje išplakti grietinėlę,sudėti į varškę, sudėti razinas ir 
cukatas, viską gerai išmaišyti. Grūstuve sutrinti traškučius (sausus pusryčius) , sudėti į varškę ir, labai greitai 
išmaišius, sudėti į želė žiedo formą. (jei varškė skysta daugiau dėti kukurūzų, jei  varškė per tiršta – daugiau grietinės). 
 
             Žuvies kukuliai drebučiuose 
500g žuvies filė be ašakų, 2 kietai virti kiaušiniai, didelis žalių petražolių ryšulėlis, ½ apvalios bandelės,1/3 stiklinės 
pieno, morka, saliero gabalas, mažas poras, mažas svogūnas, druskos, želatinos pakelis (1/2 litro skysčio) (želatinos 
gali būti ir daugiau). 
 Iš daržovių išvirti nuovirą. Bandelę pamirkyti piene ir kartu su filė sumalti mėsmale, suberti susmulkintus kiaušinius 
ir labai susmulkintas petražoles. Iš žuvies masės suformuoti graikiško riešuto dydžio rutuliukus ir išvirti daržovių 
nuovire. Sudėti juos į želė žiedą, o nuovirą perkošti, į karštą supilti ištirpintą želatiną, kruopščiai išmaišyti ir supilti į 
želė žiedą. Ataušinti, išimti iš želė žiedo ir tiekti su krienais ar krienų padažu. 
 
             Bulvių košės (piure),, A LA FULLER“ 
1,5 kg  bulvių, stiklinė grietinės, druskos, 2 šaukštai pomidorų tyrės, žiupsnelis cukraus, 4-5 šaukštai smulkiai 
sukapotų špinatų, maža skiltelė česnako, 2 tryniai 
iš bulvių išvirti bulvių košę su grietine ir sviestu. Padalinti į 4 dalis. Vieną dalį gerai ištrinti su pomidorų tyre ir žiupsneliu 
cukraus, antrą – su špinatu ir sutrintu česnaku, trečią- su žaliais tryniais, ketvirtą palikti be priedų.Visas dalis pašildyti 
ant garų, sluoksniais sudėti į šiltame vandenyje pašildytą ir aliejumi pateptą želė žiedą. Taip paruoštą bulvių košę 
išimti iš žele žiedo į pašildytą pusdubenį ir patiekti. Tai tradicinis piure patiekimo būdas.        
 
 
             Silkės suktinukai drebučiuose 
1 litras vandens, 3-4 šaukštai acto, 1 šaukštas cukraus, truputį pipirų, lauro lapai, 2 su kaupu šaukštai želatinos, 2 
svogūnai, 2 morkos, 6 – 8 vnt.silkės suktinukų, įvairių daržovių (gali būti susmulkintas virtas ar marinuotas žiedinis 
kopūstas, paprika, 2 maži pomidorai), virtas kiaušinis, žirneliai, marinuoti kukurūzai. 
 
 
Užpilame 125 g vandens ir brinkiname želatiną.  
Marinatui : užviriname likusį vandenį, dedame pjaustytas morkas, cukrų, prieskonius. Morkoms suminkštėjus, 
dedame žiedeliais pjaustytus svogūnus. Kai suminkštėja, pilame actą, ištirpintą želatiną, išmaišome, padedame 
ataušti. Želė žiede gražiai išdėliojame suktinukus, į tarpus dedame daržoves( arba sluoksniuojame silkę su 
daržovėmis), užpilame marinatą ir dedame sustingti į šaldytuvą 
 
             Vyno želė su vaisiais 
 
0,5 litro saldaus  vyno, 1 skardinė (800 g) konservuotų persikų, 200-300g vynuogių, 2 kupini šaukštai želatinos 
Vyno atidarytuvu atidaryti saldaus vyno butelį ir supilti į dubenį. Konservų atidarytuvu atidaryti persikų skardinę. 
Nukošti persikų sultis į indą ir jose išbrinkinti želatiną. Ištirpinti želatiną ir supilti į vyną. Šepetėliu ištepti Želė žiedą 
aliejumi. Žiede išdėlioti vynuoges ir persikus, užpilti vynu su želatina. Dėti į šaldytuvą ir sustingdyti. 
 
               Jogurtinis putėsis 
2 šaukštus želatinos išbrinkinti 0,5 stiklinės vandens. Želė  žiedą ištepti aliejumi.Į dubenį supilti 1 l jogurto.Į 
greitkratį supilti pakelį 35 % atšaldytos grietinėlės ir išplakti iki standžių putų. Įštirpinti želatiną (galima ir 
mikrobangėje 1 min – 750 W).Į jogurtą supilti grietinėlę, gerai mentele išmaišyti. Supilti želatiną, išmaišyti ir gautą 
masę pilti į želė žiedą Indą dėti 20 – 25 min į šaldiklį, po to 20 – 30 min palaikyti šaldytuve. 
 
 
                 Varškės  desertas  
0,5kg varškės, 200ml grietinės, 200ml grietinėlės 35%, 300 ml sausų corn flakes, 100ml cukraus, razinų ir kitų 
cukatų (labai skanu su džiovintomis  vyšniomis, jas užpilkite verdančiu vandeniu keletui minučių, bus dar skaniau) 
Greitkratyje pamatuoti 100ml cukraus.Svarstyklėmis pasverti 0,5 kg varškės. Į dubenį sudėti varškę ir cukrų ir 
sutrinti su grūstuve.Supilti 200ml grietinės ir išmaišyti su mentele.Į greitkratį supilti 200ml grietinėlės ir išplakti iki 
standžių putų. Sudėti į varškę.Į varškę įdėti gerą saują razinų ar kitokių cukatų. Viską gerai išmaišyti. Pamatuoti 



greitkratyje 300ml sausų pusryčių ( corn flakes). Supilti į dubenį ir sugrūsti su grūstuve. Želė žiedą ištepti aliejumi. 
Sausus pusryčius supilti į varškę, labai greitai išmaišyti ir dėti į želė žiedą,išteptą aliejumi. Palaikyti valandėlę ir 
galite vaišintis, dar skaniau, jei palaikote per naktį)  
       (pastaba : jei varškė labai sausa – daugiau dėti  grietinės, jei skysta – sausų pusryčių) 
 
              Varškės užkandis su lašiša  
300 ml  grūdėtos (nebūtinai) varškės 
300 ml riebesnės grietinėlės 
2 pomidorai 
200 g sūdytos lašišos 
1,5 šaukšto želatinos (Dr.Otker) 
Krapų, svogūnų laiškų, kitų žalumynų, prieskonių pagal skonį (labai tinka Santa Marijos „Prieskoninių žolelių mišinys 
žuviai“ 
~pusė šviežio batono    
Lašišą, pomidorus supjaustyti kubeliais, žalumynus susmulkinti. Želatiną užpilti puse stiklinės verdančio vandens ir 
ištirpinti. Grietinėlę su varške išplakti mikseriu arba mentele (jei grūdėta varškė) 2 litrų ąsotyje plakimui, į šį plakinį 
sudėti visus kitus produktus, gerai išmaišyti. 
Želė žiedą plonai patepti aliejumi šepetėliu. Silikonine mentele į žiedą dėti sluoksnį gautos masės (~1,5 cm), ant 
viršaus dėti vieną prie kitos keturias plonai atpjautas batono riekeles, ant viršaus vėl – varškės masė ir vėl batonas. 
Galima daryti tik du sluoksnius, bet storesnius. Uždenkite želė žiedo dangteliu. 
Jei skubate,  padėkite į šaldiklį pusvalandžiui ir tada atsargiai išimkite iš želė žiedo. Jei neskubate, dėkite į šaldytuvą 
ir galite palikti per naktį. 
Pjauti aštriu peiliu. 
Skanaus 
 
     Receptas deserto su uogom pagal Mari 
Užpilti Dr.Oetker želatinos pakeli (kur 1 litrui) apelsinų sultimis (reikia kokios pusės stiklinės) ir palaikyti, kol išbrinks. 
2 pakelius riebios (30 proc) grietinės (450-500 ml * 2) suplakti su stikline cukraus. 
Želatiną pakaitinti ir pamaišyti, kol gerai ištirps. 
Supilti į grietine su cukrumi ataušusią želatiną, išmaišyti iki vientisos masės. Sudėti uogas ir gerai išmaišyti. Supilti į 
želė žiedą. Kas mėgsta, išėmus iš formos, ant viršaus galima  apibarstyti šokoladu. 
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