Svet kysnutého cesta
Kysnuté cesto patrí k najstar‰ím, najznámej‰ím
a tieÏ najobºúbenej‰ím druhom cesta. âi uÏ z neho
pripravíte lekvárové buchty, chrumkav˘ chlieb,
ovocn˘ kysnut˘ koláã alebo závin, kysnuté cesto
je skrátka kráºom medzi cestami!
Príprava kysnutého cesta sa niekomu môÏe
zdaÈ nároãná a komplikovaná. S v˘robkami
Dr.Oetker: DroÏdím, Pomocníkom na kysnuté
cesto Expres a Buchtami sa stane príprava
kysnutého cesta hraãkou. Nechajte sa previesÈ
svetom kysnutého cesta!
DroÏdie Dr.Oetker
Aktívne su‰ené pekárske
DroÏdie Dr.Oetker je vhodné
na prípravu v‰etk˘ch druhov
sladkého i slaného peãiva!
Jeden balíãek (7 g) staãí
na 500 g múky. Oproti
ãerstvému droÏdiu
nevyÏaduje aktívne su‰ené
pekárske DroÏdie Dr.Oetker uchovanie v chlade
a vìaka jeho dlhej trvanlivosti ho môÏete maÈ
vÏdy po ruke! Práca s DroÏdím Dr.Oetker
je veºmi jednoduchá! DroÏdie starostlivo
zmie‰ame s múkou a cukrom. Pridáme
maslo alebo margarín alebo olej, vlaÏnú
vodu alebo vlaÏné mlieko a vzniknuté
cesto dôkladne spracujeme, aby sa
nelepilo na stenu nádoby. Cesto
necháme v mise zakryté utierkou
na teplom mieste vykysnúÈ (pribliÏne
45 – 60 minút). Cesto napokon
spracujeme podºa receptu a upeãieme.
O jednoduchosti práce s DroÏdím
Dr.Oetker Vás presvedãí recept
na Veºkonoãné bábätká, ktor˘
nájdete v receptári.

Pomocník na kysnuté
cesto Expres Dr.Oetker
Pokiaº nechceme ãakaÈ,
k˘m cesto vykysne, je pre
nás ideálnym variantom
na prípravu kysnutého
cesta jedineãn˘ v˘robok
– Pomocník na kysnuté
cesto Expres Dr.Oetker!
Cesto vìaka nemu totiÏ
kysne aÏ poãas peãenia!
Jeden balíãek staãí na
300 g múky. Pomocníka starostlivo zmie‰ame
s múkou, cukrom a soºou. Pridáme vajce,
vodu a olej (na rozdiel od prípravy kysnutého
cesta z droÏdia nemusí byÈ voda vlaÏná). Cesto
ihneì spracujeme podºa receptu a upeãieme.
Kysnutie nie je nutné! U‰etríte aÏ 60 minút
Vá‰ho ãasu inak potrebného na kysnutie.
Vyskú‰ajte recept na Orie‰kové roÏteky z receptára.

. . . k u s koláča
o d korbáča

Buchty Dr.Oetker
Milujete lekvárové, makové alebo tvarohové buchty?
Bojíte sa ich prípravy? Potom práve pre Vás je
urãen˘ v˘robok Buchty Dr.Oetker.
Vzhºadom k tomu, Ïe DroÏdie
Dr.Oetker je uÏ súãasÈou tohto
v˘robku, staãí pridaÈ len vodu
a olej. Aktívne su‰ené pekárske
DroÏdie Dr.Oetker je pribalené
zvlá‰È v originálnom balení, aby
si zachovalo svoju vysokú kvalitu
a zaruãilo dokonalé vykysnutie.
Z tohto kysnutého cesta môÏete
pripraviÈ aj iné kysnuté dobroty.
V období Veºkej noci si môÏete
z Buchiet Dr.Oetker upiecÈ
napríklad Veºkonoãn˘ veniec
podºa receptu z receptára.
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... kus koláča od korbáča!
Nechajte sa tohtoroãn˘mi sviatkami jari previesÈ
s receptárom Dr.Oetker!
Zaãneme poãas Popolcovej stredy, keì si ozdobíme stôl
Veºkonoãn˘m vencom a zasejeme siatinu. Na Kvetnú
nedeºu pohostíme rodinu sviatoãnou Trasenou OLÉ
kokosovou tortou s ananásom. Zo Zeleného ‰tvrtka, keì
sa na veºkonoãnom stole zazelenajú Jarné rozkvitnuté
rezy, sa prehupneme do Veºkonoãnej nedele, keì za
nami pricupitá âokoládov˘ veºkonoãn˘ baranãek spolu

Vysvetlenie pouÏit˘ch piktogramov a znaãiek:
ºahká príprava

príprava do 20 min.

KL = kávová lyÏiãka

stredná obtiaÏnosÈ

príprava do 40 min.

PL = polievková lyÏica

predpokladáme skúsenosti s peãením

príprava do 60 min.

Doba prípravy bez kysnutia, peãenia a chladnutia. Prosíme, pri peãení vÏdy re‰pektujte skúsenosti s vlastnou rúrou.
ëalej poukazujeme na to, Ïe istotu vydareného v˘sledku Vám zaruãujeme len dodrÏaním originálnych prísad na peãenie Dr.Oetker.

s cel˘m Zajaãím snemom. A na Veºkonoãn˘ pondelok
sa budú vin‰ovníci zaiste radovaÈ zo sladkej v˘sluÏky
Perníkov˘ch vajíãok.
Prajeme Vám veselú a sladkú Veºkú noc!

Jana Lindi‰ová
Zákaznícky servis

Iveta Krausová
Skú‰obná kuchyÀa

ëal‰ie nápady nielen pre va‰e
veºkonoãné peãenie nájdete
v knihe Peãieme s láskou 6
„52 expres receptov do 20 minút“.
Zakúpite na www.oetker.sk

Poãet kusov: 2 plechy
Doba prípravy: asi 20 minút

Doba prípravy: asi 20 minút

Doba kysnutia: asi 80 minút

Doba peãenia: asi 10 minút

Doba peãenia: asi 40 minút
Na cesto:
Na cesto:

240 g hladkej múky

1 balenie Buchiet Dr.Oetker

2 zarovnané PL kakaa

260 ml vlaÏnej vody

140 g prá‰kového cukru

120 ml oleja (12 polievkov˘ch lyÏíc)

1 balíãek Kypriaceho prá‰ku
do perníka Dr.Oetker

1 vajce

2 PL medu

1 zarovnaná KL Rumovej arómy
Dr.Oetker

1 vajce

Na ozdobenie:

1 Ïætok

4 kusy vajec uvaren˘ch natvrdo
a zafarben˘ch

1 bielok
Na ozdobenie:

2 zarovnané PL prá‰kového cukru

1 balenie Tubiãiek na zdobenie
Dr.Oetker

E‰te potrebujeme:
plech na peãenie

cukrové ozdoby Dr.Oetker
(napr. Guºôãky zlaté/biele Dr.Oetker,
Guºôãky dúhové Dr.Oetker, Perliãky
strieborné Dr.Oetker, Zdobenie
pestré Dr.Oetker)

‰tetec alebo maslovaãku
sitko

E‰te potrebujeme:
valãek
formiãky na vykrajovanie
(rôzne tvary)
‰pajle
papier na peãenie
‰tetec alebo maslovaãku

Veľkonočný veniec
na Popolcovú stredu
1. Na prípravu cesta zmie‰ame zmes na buchty s pribalen˘m droÏdím. Pridáme
vodu, olej, vajce a rumovú arómu a v‰etko dôkladne ruãne vypracujeme na
hladké cesto tak, aby sa nelepilo na stenu nádoby. Cesto zaprá‰ime múkou,
zakryjeme utierkou a necháme na teplom mieste 45 aÏ 60 minút vykysnúÈ.

TIP:
Na Popolcovú alebo
·karedú stredu
by sme sa nemali
mraãiÈ. Úsmev na
tvári v‰etk˘m urãite
vyvolá stôl ozdoben˘
Veºkonoãn˘m
vencom!

2. Vykysnuté cesto vyklopíme na dosku a rozdelíme na päÈ rovnak˘ch dielov.
Zo ‰tyroch vyvaºkáme valãeky dlhé 40 cm. Upletieme vrkoã a stoãíme
do venca, na konci dobre spojíme. PoloÏíme na vymasten˘ plech.
Zostávajúci piaty diel rozdelíme na ‰tyri rovnaké kúsky, z kaÏdého vyvaºkáme
valãek dlh˘ 20 cm, poloÏíme na veniec a vytvoríme „hniezda“ (kam umiestnime
po upeãení vajcia). Ponecháme na teplom mieste e‰te 20 minút kysnúÈ.
Potrieme roz‰ºahan˘m vajcom a vloÏíme do predhriatej rúry a peãieme.
Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdu‰ná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeÀ 3
Doba peãenia: asi 40 minút
3. Po vychladnutí veniec pocukrujeme a do „hniezd“ vloÏíme vajcia.

Medovníčky
do siatiny
na Popolcovú stredu
1. Na prípravu cesta na doske preosejeme múku, kakao, cukor, kypriaci
prá‰ok do perníka, pridáme med, vajce, Ïætok a ruãne vypracujeme
hladké cesto.
2. Z cesta vyvaºkáme na mierne pomúãenej pracovnej doske plát hrub˘ 3 mm.
Povykrajujeme rôzne tvary. Medzi dva rovnaké tvary vloÏíme ‰pajºu,
prenesieme na plech vyloÏen˘ papierom na peãenie a potrieme
roz‰ºahan˘m bielkom. VloÏíme do predhriatej rúry a peãieme.
Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdu‰ná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeÀ 3
Doba peãenia: asi 10 minút
3. Po vychladnutí zdobíme tubiãkami a cukrov˘mi ozdobami podºa vlastnej
fantázie. Hotové medovníãky pozapichujeme do siatiny.

TIP:
Na Popolcovú
stredu je ten
najlep‰í ãas zasadiÈ
siatinu, aby sme
sa z nej mohli
te‰iÈ na Veºkonoãnú
nedeºu.

Poãet kusov: 12
Doba prípravy: asi 20 minút

Doba prípravy: asi 20 minút

Doba kysnutia: asi 80 minút

Doba peãenia: asi 25 minút

Doba peãenia: asi 25 minút
Na cesto:
Na cesto:

320 g polohrubej múky

500 g hladkej múky

1 balíãek Kypriaceho prá‰ku
do peãiva Dr.Oetker

1 balíãek DroÏdia Dr.Oetker

220 g cukru

‰tipka soli

1 balíãek Vanilínového cukru
Dr.Oetker

80 g cukru
1 balíãek Vanilínového cukru
Dr.Oetker

3 vajcia

250 ml vlaÏného mlieka

250 ml mlieka

100 g rozpustenej Hery

250 ml oleja
Na náplÀ:

1 vajce

1 ananásov˘ kompót - kúsky
(hmotnosÈ asi 560 g)

150 g hrozienok
150 g Marcipánu Dr.Oetker

200 – 250 ml smotany na ‰ºahanie

Na potretie:

1 balíãek Créme Olé pudingu bez
varenia s kokosovou príchuÈou
Dr.Oetker

1 roz‰ºahané vajce
Na ozdobenie:
12 kusov vajec uvaren˘ch
natvrdo a zafarben˘ch

1 balíãek Smeta-fixu Dr.Oetker
Na ozdobenie:

E‰te potrebujeme:

3 zarovnané PL strúhaného kokosu

plech na peãenie
‰tetec alebo
maslovaãku

E‰te potrebujeme:
tortovú formu (∅ 26 cm)

Veľkonočné bábätká
na Kvetnú nedeľu

1. Na prípravu cesta zmie‰ame v mise múku, droÏdie, soº, cukor a vanilínov˘
cukor. Pridáme mlieko, Heru, vajce, hrozienka a v‰etko dôkladne ruãne
vypracujeme na hladké cesto tak, aby sa nelepilo na stenu nádoby.
Nakoniec zapracujeme na kocky nakrájan˘ marcipán. Povrch zaprá‰ime
múkou, zakryjeme utierkou a dáme na teplé miesto na 45 aÏ 60 minút vykysnúÈ.

TIP 1:
1.

2. Vykysnuté cesto vyklopíme na dosku a rozdelíme na 24 rovnak˘ch dielov,
ktoré vyvaºkáme na valãeky s dæÏkou 20 cm. Dva poloÏíme vedºa seba,
v polovici dvakrát zapletieme, vytvoríme oãko (viì TIP 1) a od jednej tretiny
valãekov upletieme vrkoã (viì TIP 2). PoloÏíme na vymasten˘ plech
a necháme na teplom mieste e‰te 20 minút kysnúÈ. Potom potrieme
roz‰ºahan˘m vajcom, vloÏíme do predhriatej rúry a peãieme.
Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdu‰ná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeÀ 3

2.

Doba peãenia: asi 25 minút
3. Po vychladnutí vloÏíme do oãka uvarené zafarbené vajcia ako hlaviãku.

TIP 2:

Návod na upletenie vrkoãa zo ‰tyroch valãekov nájdete
na www.oetker.sk / Tipy a triky / Peãenie

Trasená OLÉ
kokosová torta
s ananásom

uzatvárateºnú nádobu
s objemom asi 3 l

na Kvetnú nedeľu
1. Na cesto zmie‰ame múku s kypriacim prá‰kom, pridáme cukor, vanilínov˘
cukor, vajcia, mlieko a olej. Ruãne vymie‰ame hladké cesto. Nalejeme
do vymastenej a múkou vysypanej tortovej formy. VloÏíme do predhriatej
rúry a peãieme.
Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdu‰ná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeÀ 3
Doba peãenia: asi 25 minút
2. Do uzatvárateºnej nádoby vlejeme kompót aj so ‰Èavou. Pridáme smotanu
na ‰ºahanie, crème olé a smeta-fix. Nádobu dobre uzavrieme a trasieme
tak dlho, k˘m sa suroviny nespoja.
3. Vychladnut˘ korpus pozdæÏne rozkrojíme, polovicou náplne potrieme
spodn˘ plát korpusu, prikryjeme druhou ãasÈou korpusu. Zvy‰nou náplÀou
potrieme povrch torty a posypeme kokosom.

TIP:
Namíesto Crème Olé
s kokosovou
príchuÈou môÏeme
pouÏiÈ Crème Olé
s vanilkovou
príchuÈou.

Doba prípravy: asi 20 minút

Doba prípravy: asi 20 minút

Doba peãenia: asi 45 minút

Doba peãenia: asi 25 minút

Na cesto:

Na cesto:

2 balenia Pizze v prá‰ku Dr.Oetker

3 bielky

340 ml studenej vody

3 Ïætky

Na náplÀ:

150 g cukru

200 g ãerstvého ‰penátu

1 balíãek Vanilínového cukru
Dr.Oetker

1 roÏok

300 g polohrubej múky

250 g tvarohového syra
(typu Luãina)

1 balíãek Kypriaceho prá‰ku
do peãiva Dr.Oetker

2 vajcia

100 ml oleja

250 g anglickej slaniny

200 ml mlieka

3 strúãiky cesnaku

Na náplÀ:

3 zarovnané PL strúhaného
tvrdého syra

kompót marhule polené
(hmotnosÈ po odkvapkaní 470 g)

1 zarovnaná KL soli

1 balenie Krémovej náplne
vanilkovej Dr.Oetker

1/2 KL ãierneho korenia
3 vajcia

200 ml studeného mlieka

Na potretie:

2 – 3 PL prá‰kového cukru

1 vajce

125 g zmäknutého masla

E‰te potrebujeme:

Na ozdobenie:

koláãovú formu (∅ 27 cm)
valãek
sitko
‰tetec alebo maslovaãku

Zelený veľkonočný
koláč

Jarné rozkvitnuté
rezy
na Zelený štvrtok

na Zelený štvrtok
1. Na prípravu cesta zmie‰ame zmesi na pizzu s vodou a vypracujeme hladké
cesto. Polovicu cesta vyvaºkáme na placku s priemerom 30 cm a vloÏíme
do vymastenej formy, vytvoríme okraj.
2. Na prípravu náplne ‰penát na sitku opláchneme, prelejeme horúcou vodou
a necháme odkvapkaÈ. Do misy nakrájame roÏok na malé kúsky, pridáme
nasekan˘ ‰penát, tvarohov˘ syr, 2 vajcia, slaninu nakrájanú na malé kúsky,
prelisovan˘ cesnak, nastrúhan˘ syr, soº a ãierne korenie. V‰etko premie‰ame
a rozotrieme do formy na cesto. Do náplne pomocou lyÏice vytvoríme 3 jamky
a do kaÏdej z nich vyklepneme vajce.

TIP:
Na Zelen˘ ‰tvrtok
by na veºkonoãnom
stole nemalo ch˘baÈ
podºa tradície nieão
zelené – napr. Zelen˘
veºkonoãn˘ koláã
so ‰penátom.

3. Druhú polovicu cesta vyvaºkáme na placku s priemerom 27 cm, poloÏíme
na náplÀ, mierne pritlaãíme a potrieme pomocou ‰tetca roz‰ºahan˘m vajcom.
VloÏíme do predhriatej rúry a peãieme.
Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdu‰ná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeÀ 3
Doba peãenia: asi 45 minút
4. Koláã môÏeme podávaÈ tepl˘ aj studen˘.

1 balíãek Cukrárenského Ïelé
zeleného Dr.Oetker
500 ml marhuºovej ‰Èavy
(prípadne doplnenej vodou)
2 zarovnané PL cukru
1 balenie Kvetín oblátkov˘ch
Dr.Oetker

1. Na prípravu cesta vy‰ºaháme z bielkov tuh˘ sneh. Îætky spoloãne s cukrom
E‰te potrebujeme
a vanilínov˘m cukrom vy‰ºaháme elektrick˘m ruãn˘m ‰ºahaãom do peny.
V mise zmie‰ame múku, kypriaci prá‰ok a zºahka vmie‰ame spoloãne s olejom plech na peãenie (30 x 40 cm)
a mliekom do Ïætkovej peny. Nakoniec zºahka zapracujeme sneh z bielkov. sitko
2. Cesto nalejeme na vymasten˘ a múkou vysypan˘ plech, vloÏíme
do predhriatej rúry a peãieme.
Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdu‰ná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeÀ 3
Doba peãenia: asi 25 minút
3. Upeãen˘ korpus necháme na kuchynskej mrieÏke vychladnúÈ.
4. Na náplÀ necháme dobre odkvapkaÈ marhule na sitku a ‰Èavu zachytíme.
Krémovú náplÀ pripravíme s mliekom, cukrom a maslom podºa návodu
na obale. Hotovú náplÀ rozotrieme na vychladnut˘ korpus a navrch
poukladáme marhule.
5. Na ozdobenie pripravíme cukrárenské Ïelé s marhuºovou ‰Èavou a cukrom
podºa návodu na obale. Nalejeme na marhule a necháme stuhnúÈ. Múãnik
nakrájame na rezy, ktoré ozdobíme oblátkov˘mi kvetinami.

Poãet kusov: 12

Poãet kusov: 20

Doba prípravy: asi 20 minút

Doba prípravy: asi 15 minút

Doba peãenia: asi 20 minút

Doba peãenia: asi 25 minút

Na cesto:

Na cesto:

1 balenie Muffinov ãokoládov˘ch
s ãokoládov˘mi kúskami Dr.Oetker

1 balenie Muffinov s ãokoládov˘mi
kúskami Dr.Oetker

110 ml vody

1 balenie Muffinov ãokoládov˘ch
s ãokoládov˘mi kúskami Dr.Oetker

40 ml oleja

110 ml + 110 ml vody

1 vajce

40 ml + 40 ml oleja

Na náplÀ a ozdobenie:

1 + 1 vajce

150 g Marcipánu Dr.Oetker

Na ozdobenie:

1 balenie Tubiãiek na zdobenie
Dr.Oetker

1 balenie Kvetín oblátkov˘ch
Dr.Oetker

E‰te potrebujeme:

E‰te potrebujeme:

12 papierov˘ch ko‰íãkov
(sú súãasÈou zmesi na muffiny)

2 x 10 papierov˘ch ko‰íãkov
(sú súãasÈou zmesi na muffiny)

plech na peãenie

plech na peãenie

formiãku na vykrajovanie
v tvare ryby

Čokoládové muffiny
s marcipánom
na Veľký piatok
1. Na prípravu cesta zmie‰ame zmes na muffiny s vodou, olejom, vajcom
a ruãne metliãkou vymie‰ame dohladka podºa návodu na obale.

Rozkvitnuté strakaté
muffiny
na Veľký piatok

2. Na plech rozloÏíme 12 papierov˘ch ko‰íãkov. Polovicou cesta pomocou
dvoch polievkov˘ch lyÏíc naplníme dná ko‰íãkov.
3. Marcipán rozdelíme na 2 diely. Prvú polovicu rozdelíme na 12 dielov
a z kaÏdého dielu vytvoríme guºôãku, ktorú vloÏíme do ko‰íãka na cesto.
Druhou polovicou cesta naplníme zvy‰ok ko‰íãkov. VloÏíme do predhriatej
rúry a peãieme.

TIP:
Na Veºk˘ piatok sa
spravidla drÏí pôst,
kto nevydrÏí o hlade,
môÏe si dopriaÈ
rybu – napríklad
tú z marcipánu!

Elektrická rúra: 180°C
Teplovzdu‰ná rúra: 160°C
Plynová rúra: stupeÀ 3
Doba peãenia: asi 20 minút
4. Na ozdobenie vyvaºkáme na pocukrovanej ploche druhú polovicu marcipánu.
Pomocou formiãky vykrojíme ryby, ktoré dozdobíme tubiãkami a poloÏíme
na muffiny.

1. Na prípravu cesta zmie‰ame zmesi s vodou, olejom a vajcom
a vymie‰ame cesto dohladka podºa návodov na obaloch. Na plech
rozloÏíme 20 papierov˘ch ko‰íãkov.
2. Ko‰íãky naplníme striedavo svetl˘m a tmav˘m cestom tak, aby vznikli
pruhy. Ak chceme muffiny mramorové, vytvoríme vidliãkou mramorov˘
vzor. Plech vloÏíme do predhriatej rúry a peãieme.
Elektrická rúra: 170 °C
Teplovzdu‰ná rúra: 150 °C
Plynová rúra: stupeÀ 3
Doba peãenia: asi 25 minút
3. Po upeãení necháme muffiny vychladnúÈ a ozdobíme kvetinami.

TIP:
Muffiny môÏeme
ozdobiÈ tieÏ
svetlou alebo
tmavou Polevou
Dr.Oetker.

Poãet kusov: 2 plechy

Poãet kusov: asi 25

Doba prípravy: asi 20 minút

Doba prípravy: asi 25 minút

Doba peãenia: asi 10 minút

Doba peãenia: asi 30 minút

Na cesto:

Na náplÀ:

250 g hladkej múky

200 g vla‰sk˘ch orechov

‰tipka soli

30 ks detsk˘ch okrúhlych pi‰kót

100 g prá‰kového cukru

2 balíãky Vanilkového cukru
Dr.Oetker

1 balíãek Vanilínového cukru
Dr.Oetker

100 ml mlieka

1 vajce

Na cesto:

150 g zmäknutej Hery

300 g hladkej múky

Na ozdobenie:

25 g cukru

1 balenie Tubiãiek na zdobenie
Dr.Oetker

1/2 KL soli
1 balíãek Pomocníka na kysnuté
cesto Expres Dr.Oetker

1 balíãek Polevy svetlej Dr.Oetker
E‰te potrebujeme:

150 ml vody

valãek

40 ml oleja

formiãky na vykrajovanie
(rôzne tvary)

1 vajce
1 PL rumu

papier na peãenie

Na potretie a posypanie:
1 vajce
1 PL prá‰kového cukru
E‰te potrebujeme:
plech na peãenie
‰tetec alebo maslovaãku
papier na peãenie

Veselé veľkonočné
menovky
na Bielu sobotu
1. Na prípravu cesta zmie‰ame na doske múku, soº, cukor, vanilínov˘ cukor,
vajce, Heru a ruãne vypracujeme hladké cesto.
2. Z cesta vyvaºkáme na mierne pomúãenej pracovnej doske plát hrub˘ 3 mm.
Povykrajujeme formiãkami rôzne veºkonoãné tvary a naukladáme na plech
vyloÏen˘ papierom na peãenie. VloÏíme do predhriatej rúry a peãieme.

TIP:
Menovky môÏeme
ozdobiÈ aj rôznymi
cukrov˘mi ozdobami
Dr.Oetker.

Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdu‰ná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeÀ 3
Doba peãenia: asi 10 minút
3. Polevu rozpustíme podºa návodu na obale a vychladnuté su‰ienky polejeme.
Necháme stuhnúÈ a tubiãkami napí‰eme mená a ozdobíme podºa vlastnej
fantázie.

Orieškové rožteky
na Bielu sobotu
1. Na prípravu náplne pomelieme orechy a pi‰kóty, pridáme vanilkov˘ cukor,
mlieko a premie‰ame.
2. Na prípravu cesta zmie‰ame v mise múku, cukor, soº, pomocníka
na kysnuté cesto a dobre premie‰ame. Pridáme vodu, olej, vajce a rum.
Vare‰kou vypracujeme hladké cesto, ktoré sa nelepí na steny nádoby.
3. Cesto rozvaºkáme na plát vysok˘ asi 3 mm. RozreÏeme na prúÏky ‰iroké
asi 11 cm a tie potom rozreÏeme na trojuholníky. NáplÀ rozdelíme lyÏiãkou
do pripraven˘ch trojuholníkov. Stoãíme a vytvoríme roÏteky. Poukladáme
ich na plech vyloÏen˘ papierom na peãenie, potrieme roz‰ºahan˘m vajcom.
Plech vloÏíme do predhriatej rúry a peãieme.
Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdu‰ná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeÀ 3
Doba peãenia: asi 30 minút
4. E‰te teplé roÏteky posypeme prá‰kov˘m cukrom.

TIP:
Rady, ako na kysnuté
cesto, nájdete
na zadnej strane
receptára.

Poãet kusov: 10
Doba prípravy: asi 20 minút

Doba prípravy: asi 20 minút

Doba peãenia: asi 50 minút

Doba peãenia: asi 50 minút

Na cesto:

Na cesto:

125 g zmäknutej Hery

1 balíãek Polevy tmavej Dr.Oetker

130 g cukru

150 g zmäknutého masla
alebo margarínu

1 balíãek Vanilínového cukru
Dr.Oetker

150 g cukru

2 vajcia

1 balíãek Vanilínového cukru
Dr.Oetker

130 g hladkej múky

‰tipka soli

‰tipka soli

1/2 KL Mandºovej arómy Dr.Oetker

1/2 KL Kypriaceho prá‰ku
do peãiva Dr.Oetker

3 vajcia

50 g nastrúhanej mlieãnej ãokolády

150 g hladkej múky

50 g strúhan˘ch lieskov˘ch
orie‰kov

1 zarovnaná KL Kypriaceho prá‰ku
do peãiva Dr.Oetker

Na ozdobenie:

50 g mlet˘ch mandlí

1 balíãek Polevy tmavej Dr.Oetker

Na ozdobenie:

50 g nasekan˘ch lieskov˘ch
orie‰kov

1 balíãek Polevy tmavej Dr.Oetker
1 zarovnaná KL kakaa

1 balenie Tubiãiek na zdobenie
Dr.Oetker

150 g Marcipánu Dr.Oetker

E‰te potrebujeme:

1 balenie Tubiãiek na zdobenie
Dr.Oetker

formu na baranãeka

plátky mandlí

ma‰ºu

E‰te potrebujeme:

Zajačí snem
Čokoládový
veľkonočný baranček
na Veľkonočnú nedeľu
1. Na prípravu cesta vy‰ºaháme elektrick˘m ruãn˘m ‰ºahaãom na strednom
stupni Heru, cukor a vanilínov˘ cukor do peny. Postupne za‰ºaháme
po jednom vajcia. Múku, soº, kypriaci prá‰ok, ãokoládu, orie‰ky zmie‰ame
a zºahka zapracujeme do vajeãnej zmesi.
2. Cesto nalejeme do vymastenej a múkou vysypanej formy, vloÏíme
do predhriatej rúry a peãieme.

TIP:
Nielen pre milovníkov
orie‰kov môÏeme
baranãeka ozdobiÈ
Polevou orie‰kovou
De Luxe Dr.Oetker!

Elektrická rúra: 170 °C
Teplovzdu‰ná rúra: 150 °C
Plynová rúra: stupeÀ 3
Doba peãenia: asi 50 minút
3. Po upeãení necháme baranãeka mierne vychladnúÈ, vyklopíme z formy
a polejeme polevou pripravenou podºa návodu na obale. Ihneì posypeme
orie‰kami. Po zatuhnutí dozdobíme tubiãkami a ma‰ºou.

na Veľkonočnú nedeľu

formu na srnãí chrbát (30 x 11 cm)
papier na peãenie
strúhadlo

1. Na prípravu cesta nastrúhame na hrubom strúhadle polevu. Maslo alebo
margarín, cukor, vanilínov˘ cukor, soº a arómu vy‰ºaháme elektrick˘m
ruãn˘m ‰ºahaãom na najvy‰‰om stupni do peny, postupne po jednom
pridávame vajcia. Zmie‰ame múku, kypriaci prá‰ok, mandle, nastrúhanú
polevu a zºahka vmie‰ame do vajeãnej zmesi.
2. Cesto uhladíme do formy vyloÏenej papierom na peãenie, vloÏíme
do predhriatej rúry a peãieme.
Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdu‰ná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeÀ 3
Doba peãenia: asi 50 minút
3. Po upeãení necháme múãnik mierne vychladnúÈ a vyklopíme z formy.
4. Na ozdobenie rozpustíme polevu podºa návodu na obale, múãnik polejeme
a necháme stuhnúÈ.
5. Preosiatym kakaom zafarbíme 120 g marcipánu a rozdelíme na 10 dielov.
Z kaÏdého dielu vytvoríme guºôãku ako zajaãiu hlaviãku. Zo zvy‰ku marcipánu
vymodelujeme ma‰liãky. Hlaviãky a ma‰liãky ozdobíme tubiãkami, vytvoríme
u‰ká z plátkov mandlí. Tubiãkou prilepíme hlaviãky a ma‰liãky na múãnik.

TIP:
Na Veºkonoãnú
nedeºu nesmie
na Ïiadnom stole
ch˘baÈ veºkonoãn˘
baranãek ãi zajaãik.
Alebo priamo cel˘
Zajaãí snem!

Poãet kusov: 2 plechy

Poãet kusov: asi 16

Doba prípravy: asi 20 minút

Doba prípravy: asi 20 minút

Doba peãenia: asi 10 minút

Doba peãenia: asi 40 minút

Na cesto:

Na cesto:

250 g hladkej múky

1 balenie Perníka Dr.Oetker

‰tipka soli

400 ml vody

100 g prá‰kového cukru

120 ml oleja (12 polievkov˘ch lyÏíc)

1 balíãek Vanilínového cukru
Dr.Oetker

4 zarovnané PL slivkového lekváru
alebo pikantného dÏemu
(napr. ríbezºového)

1 vajce

3 PL rumu

150 g zmäknutej Hery

Na ozdobenie:

Na zlepenie:

1 balíãek Polevy tmavej Dr.Oetker

100 g pikantného dÏemu
(napr. ríbezºového)

150 g Marcipánu Dr.Oetker

Na ozdobenie:

1 balenie Tubiãiek na zdobenie
Dr.Oetker

1 balenie Tubiãiek na zdobenie
Dr.Oetker

E‰te potrebujeme:

cukrové ozdoby Dr.Oetker
(napr. Guºôãky zlaté/biele Dr.Oetker,
Guºôãky dúhové Dr.Oetker alebo
Srdieãka Dr.Oetker)

plech na peãenie (30 x 40 cm)

E‰te potrebujeme:
plech na peãenie
valãek
formiãku na vykrajovanie vajíãok
papier na peãenie

Perníkové vajíčka
na Veľkonočný pondelok

Veľkonočné
vajíčka
na Veľkonočný pondelok
1. Na prípravu cesta zmie‰ame na doske múku, soº, cukor, vanilínov˘ cukor,
vajce, Heru a ruãne vypracujeme dohladka.

TIP:
Na Veºkonoãn˘
pondelok môÏeme
vin‰ovníkov prekvapiÈ
sladk˘mi Veºkonoãn˘mi
alebo Perníkov˘mi
vajíãkami!

2. Z cesta vyvaºkáme na mierne pomúãenej pracovnej doske plát hrub˘ 3 mm.
Formiãkou povykrajujeme vajíãka a naukladáme na plech vyloÏen˘ papierom
na peãenie. VloÏíme do predhriatej rúry a peãieme.
Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdu‰ná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeÀ 3
Doba peãenia: asi 10 minút
3. Po vychladnutí zlepíme vÏdy dve vajíãka dÏemom. Ozdobíme tubiãkami
a cukrov˘mi ozdobami podºa vlastnej fantázie.

1. Na prípravu cesta zmie‰ame zmes na perník s vodou a olejom. V‰etko
dôkladne premie‰ame ruãne dohladka.
2. Cesto nalejeme do vymasteného a múkou vysypaného plechu. VloÏíme
do predhriatej rúry a peãieme.
Elektrická rúra: 165 °C
Teplovzdu‰ná rúra: 155 °C
Plynová rúra: stupeÀ 3
Doba peãenia: asi 40 minút
3. Po vychladnutí perník rozdrobíme do misy, pridáme lekvár alebo dÏem,
rum a ruãne dobre prehnetieme dohladka. Ruky namáãame v studenej
vode a tvarujeme vajíãka veºké 3 – 4 cm. VloÏíme do chladniãky
a necháme asi 2 hodiny stuhnúÈ.
4. Na ozdobenie rozpustíme polevu podºa návodu na obale a nalejeme
do mi‰tiãky. Pomocou vidliãky namoãíme osem vajíãok a necháme
zatuhnúÈ. Marcipán rozvaºkáme na pocukrovanej ploche na v˘‰ku
asi 5 mm a nakrájame ‰tvorãeky, do ktor˘ch zabalíme zvy‰né vajíãka.
5. Vajíãka ozdobíme tubiãkami.

TIP:
Ak chceme
Perníkov˘mi vajíãkami
obdarovaÈ detsk˘ch
vin‰ovníkov,
nahradíme rum
‰Èavou z akéhokoºvek
kompótu.

120 rokov
voňavého pečenia

Doba prípravy: asi 20 minút
Doba peãenia: asi 60 minút

Je to uÏ 120 rokov, odkedy
Na cesto:

v roku 1891 Dr. August Oetker

100 g zmäknutého masla
alebo margarínu

kúpil v nemeckom meste Bielefeld
lekáreÀ, a zaãal tak dlhoroãnú

50 g cukru

úspe‰nú históriu spoloãnosti

2 vajcia

Dr.Oetker. Tajne pracoval

1/2 KL Citrónovej arómy Dr.Oetker

na v˘robku, ktor˘ spôsobil

150 g mletého maku

doslova prevrat v peãení.

1 balenie Bábovky Dr.Oetker

Po dvoch rokoch intenzívnej

250 ml mlieka

práce zdokonalil kypriaci prá‰ok

50 g hrozienok

natoºko, Ïe sa cesto vÏdy

E‰te potrebujeme:

nakyprilo a malo neutrálnu chuÈ.

formu na bábovku (∅ 23 cm)

Kypriaci prá‰ok mohli gazdinky
skladovaÈ a 1 balíãek bol
urãen˘ presne na 1/2 kg múky.
Tento fenomenálny objav
mu priniesol úspech,
ktor˘ trvá dodnes.
História spoloãnosti Dr.Oetker
sa v b˘valom âeskoslovensku
zaãala písaÈ v Brne v roku 1923.

Rozhovor s generálnym riaditeľom
Dr.Oetker SR, Ing. Jozefom Debreckým.

V roku 1991 sa k nám vrátila
a dnes dodáva do obchodov Firma Dr.Oetker oslavuje 120. v˘roãie. V ãom si myslíte, Ïe tkvie jej úspech?
najpredávanej‰ie v˘robky Keì v roku 1891 Dr. August Oetker kúpil v Bielefelde lekáreÀ, stanovil si cieº,
a t˘m bolo dokázaÈ nieão úplne mimoriadne a prospe‰né pre ºudí. A to sa mu
prísad a zmesí na peãenie, aj podarilo: vìaka zdokonaleniu kypriaceho prá‰ku spôsobil revoluãnú zmenu
pudingov v prá‰ku, prípravkov v peãení. Vyvíjal neustále nové v˘robky a vÏdy myslel na toho, kto ich bude
na zaváranie a mrazen˘ch pízz. pouÏívaÈ. T˘mto sa riadi spoloãnosÈ Dr.Oetker uÏ 120 rokov – dlhodobo
priná‰ame zákazníkom kvalitné a jedineãné v˘robky, na ktoré je 100%
Pre svojich zákazníkov spoºahnutie. Nie nadarmo je na‰e heslo „Kvalita je najlep‰í recept“!
neustále vyvíja nové
a jedineãné v˘robky Ak˘ je Vá‰ vzÈah k spoloãnosti Dr.Oetker?
Do firmy som nastúpil zaãiatkom roku 1993. Som hrd˘ na to, Ïe som súãasÈou
a stojí si za heslom firmy, ako je Dr.Oetker. Poãas ná‰ho dvadsaÈroãného pôsobenia na ãeskom
„Kvalita je najlep‰í recept“! a slovenskom trhu sme sa stali najpredávanej‰ou znaãkou na trhu prísad
a zmesí na peãenie, pudingov v prá‰ku a mrazenej pizze. A to v‰etko nielen
vìaka neustálemu dôrazu na kvalitu a v˘sledky na‰ej práce, ale predov‰etk˘m
na kvalitu na‰ich v˘robkov a spokojnosÈ na‰ich zákazníkov.
Dr.Oetker je rodinná firma. Ako vnímate v dne‰n˘ch ãasoch rodinu Vy?
Rodina zostáva aj v dne‰nom svete stále t˘m najlep‰ím prostredím pre
harmonick˘ Ïivot a v˘chovu detí. NajdôleÏitej‰ou osobou v Ïivote kaÏdého
dieÈaÈa sú jeho rodiãia a hlavne mamiãka. Aj z tohto dôvodu spoloãnosÈ Dr.Oetker
v minulom roku sponzorovala projekt Mamám Slovenska. Cieºom bolo pomôcÈ
mamiãkám, ktoré sa ocitli v ÈaÏkej Ïivotnej situácii. KeìÏe sa kaÏd˘ z nás obãas
môÏe ocitnúÈ v situácii, keì je odkázan˘ na pomoc druh˘ch, bol tento projekt
dobr˘m a nasledovaniahodn˘m príkladom solidarity.

"

Maková bábovka"

podľa ilustrovaných kuchárskych predpisov
pre naše gazdinky od Dr.Oetkera
(30. roky 20. storočia)
1. Maslo alebo margarín trie sa v mise, potom pridá sa cukor, k˘m pena
nevznikne. Vmie‰ajú sa po jednom vajcia, olej, citrónová aróma a mak.
Následne pridá sa zmes na bábovku, mlieko a hrozienka. Cesto vymie‰a
sa, k˘m nie je hladko uhnetené.
2. Cesto vloÏí sa do formy, poriadne vymastenej a múkou vysypanej. Cesto
peãie sa vo vyhriatej rúre podºa predpisu na ‰katuºke bábovkovej zmesi
asi hodinu.
3. Vychladnutá bábovka sa z formy vyklopí a cukrom posypaÈ môÏe.

TIP:
Recept je pôvodn˘
podºa historického
receptára Dr.Oetker,
len s miernymi
úpravami.

