ravé jarné zdobenie
Rozveseľ te Váš veľ konočný stôl jedinečnými dekoráciami Dr.Oetker! Široký rad výrobkov umožňuje zapojiť
fantáziu a vytvoriť z každého múčnika originál. Zdobenie je jednoduché a bude baviť hlavne deti.

10 kvietkov
a 10 lístkov
z jedlého
papiera

hotové
už za
1 minútu

bez umelých
farbív,
sladidiel
a aróm

penové
kuriatka
s kakaovou
náplňou

premenia
každý
múčnik na
umelecké
dielo

NOVINKA
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Piecť môžu všetci bez rozdielu veku, tí menší samozrejme
s pomocou mamičiek alebo babičiek. Preto sme sa rozhodli
venovať tohtoročný jarný receptár predovšetkým deťom.

aj na tých skôr narodených, ktorých môžete cez sviatky
pohostiť Veľ konočnou tortou alebo Jarným broskyňovým
koláčom.

Nechajte drobcov, aby Vám pomohli pri zdobení Zajačikov
z muffinov alebo Lineckých kvietkov, ozdobili veľ konočnú
siatinu Pestrými marcipánovými vajíčkami alebo uplietli
jednoduché Korbáčiky z kysnutého cesta. Skúste zapojiť
deti do prípravy Veľ konočných muffinov, Špenátových
palaciniek alebo Strakatej rolády. Uvidíte, že ich nebudete
musieť dvakrát pobádať. Vlastnoručne pripravené dobroty
budú deťom chutiť dvojnásobne! Samozrejme sme mysleli

Privítajte jar pestrými a hravými receptami, s ktorými Vám
môžu pomôcť aj deti a pečte s láskou!
Prajeme Vám Hravú jar.

Jana Lindišová
Zákaznícky servis

Iveta Krausová
Skúšobná kuchyňa

Vysvetlenie použitých piktogramov a značiek:
ľahká príprava

príprava do 20 min.

KL = kávová lyžička

stredná obtiažnosť

príprava do 40 min.

PL = polievková lyžica

predpokladáme skúsenosti s pečením

príprava do 60 min.

Doba prípravy bez kysnutia, pečenia a chladnutia. Prosíme, pri pečení vždy rešpektujte skúsenosti s vlastnou rúrou.
Ďalej poukazujeme na to, že istotu vydareného výsledku Vám zaručujeme len dodržaním originálnych prísad na pečenie Dr.Oetker.

Pri každom recepte nájdete
symbol, ktorý napovedá, ako
sa do tvorby daného receptu
môžu zapojiť deti.
Rozhodnutie je len na Vás!

Výdatnosť: 16 porcií

Výdatnosť: 4 plechy,
asi 40 zlepených kvietkov

Doba prípravy: asi 40 minút

Doba prípravy: asi 30 minút

Doba pečenia: asi 25 minút

Doba pečenia: asi 10 minút
Na cesto:
Na cesto:

300 g polohrubej múky

300 g hladkej múky

1 balíček Kypriaceho prášku
do pečiva Dr.Oetker

1/2 balíčka Kypriaceho prášku
do pečiva Dr.Oetker

220 g cukru

3 balíčky Pudingu Originál
s jahodovou príchuťou Dr.Oetker

1 balíček Vanilínového cukru
Dr.Oetker

100 g práškového cukru

3 vajcia

250 g zmäknutého masla alebo

250 ml mlieka

margarínu

250 ml oleja

1 vajce

Na náplň:

Na náplň:
1 pohárik jahodového džemu

1 balenie Krémovej náplne
vanilkovej Dr.Oetker

Na ozdobenie:

200 ml studeného mlieka

1 balenie Tubičiek na zdobenie
Dr.Oetker

3 zarovnané PL práškového cukru
Na ozdobenie:

lentilky

150 g Marcipánu Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

1 zarovnaná PL kakaa

plech na pečenie

Ešte potrebujeme:

papier na pečenie

tortovú formu (Ø 26 cm)

váľok

cukrárske vrecko

formičku na vykrajovanie
v tvare kvietka

Veľkonočná torta
Linecké kvietky
deti môžu vykrajovať, zlepovať a zdobiť

1. Na prípravu cesta zmiešame v mise múku, kypriaci prášok, pudingy a cukor.
Pridáme maslo alebo margarín, vajce a ručne vypracujeme hladké cesto.
2. Cesto vyvaľ káme na zľahka pomúčenej pracovnej ploche na plát s hrúbkou
asi 4 mm. Formičkou povykrajujeme kvietky a prenesieme ich na plech
vyložený papierom na pečenie. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

TIP:
Namiesto kvietkov
môžeme vykrajovať
aj iné veľ konočné
alebo jarné motívy.

Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3
Doba pečenia: asi 10 minút
3. Upečené kvietky necháme vychladnúť a vždy 2 kúsky zlepíme džemom.
Ozdobíme tubičkami a lentilkami podľa vlastnej fantázie.

deti môžu vymastiť formu a modelovať bahniatka
1. Na prípravu cesta zmiešame v mise múku, kypriaci prášok, cukor
a vanilínový cukor. Pridáme vajcia, mlieko, olej a ručne vymiešame
dohladka. Cesto nalejeme do vymastenej a múkou vysypanej formy.
Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3
Doba pečenia: asi 25 minút
2. Náplň pripravíme z krémovej náplne, mlieka a cukru podľa návodu na obale.
3. Vychladnutý korpus jedenkrát pozdĺžne rozkrojíme. Do cukrárskeho vrecka
odoberieme 3 PL náplne. Polovicu zvyšnej náplne natrieme na spodný diel
korpusu a prikryjeme vrchným dielom korpusu. Druhú polovicu náplne
použijeme na potretie povrchu a okraja torty. Odložíme do chladničky.
4. Na ozdobenie zafarbíme dve tretiny marcipánu kakaom. Z nezafarbenej
tretiny vytvoríme guľôčky ako bahniatka a z tmavého marcipánu
vymodelujeme stonky a mašľu. Marcipánové ozdoby poukladáme na tortu.
5. Náplňou v cukrárskom vrecku dozdobíme okraje torty.

TIP:
Pre milovníkov
čokoládovej chuti
môžeme použiť
namiesto vanilkovej
Krémovú náplň
čokoládovú
Dr.Oetker.

Výdatnosť: 30 porcií

Výdatnosť: 12 porcií

Doba prípravy: asi 30 minút

Doba prípravy: asi 20 minút

Doba pečenia: asi 25 minút

Doba kysnutia: 65 – 80 minút
Doba pečenia: asi 20 minút

Na cesto:
200 g zmäknutého masla
alebo margarínu

Na cesto:
1 balenie Buchiet Dr.Oetker

200 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru
Dr.Oetker

1 balíček Vanilínového cukru
Dr.Oetker

200 ml vlažného mlieka

3 vajcia

150 g rozpusteného vychladnutého
masla alebo margarínu

200 g hladkej múky

2 zarovnané PL medu

1 balíček Kypriaceho prášku
do pečiva Dr.Oetker

nastrúhaná kôra z 1/2 chemicky
neošetreného citróna

Na náplň:
2 broskyňové kompóty
(hmotnosť po odkvapkaní 2x470 g)

1 KL Rumovej arómy Dr.Oetker
Na potretie a posypanie:

2 balíčky (à 40 g) Zlatého klasu
Dr.Oetker

1 vajce
1 balíček Škoricového cukru
Dr.Oetker

750 ml mlieka
50 g cukru

Ešte potrebujeme:

2 balíčky Tortového želé číreho
Dr.Oetker
500 ml šťavy z kompótu
(prípadne doplnenej vodou)
Ešte potrebujeme:
plech na pečenie (30 x 40 cm)
sitko

plech na pečenie
papier na pečenie

Jarný broskyňový koláč
deti môžu vymastiť plech
a poklásť na puding broskyne

1. Na prípravu cesta vyšľaháme elektrickým ručným šľahačom na strednom
stupni maslo alebo margarín, cukor a vanilínový cukor do peny. Postupne
po jednom zašľaháme vajcia. Zmiešame múku s kypriacim práškom a zľahka
zapracujeme do vaječnej zmesi.
2. Cesto rozotrieme na vymastený a múkou vysypaný plech a uhladíme.
Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra: 170 °C
Teplovzdušná rúra: 150 °C
Plynová rúra: stupeň 3
Doba pečenia: asi 25 minút

TIP:
Koláč môžeme
obmeniť a náplň
pripraviť
z Pudingu Originál
s čokoládovou
príchuťou Dr.Oetker.

3. Na prípravu náplne necháme kompóty odkvapkať na sitku a šťavu pritom
zachytíme.
4. Oba zlaté klasy uvaríme naraz podľa návodu na obale, avšak iba so 750 ml
mlieka a 50 g cukru. Ešte horúci puding nalejeme na vychladnutý korpus
a poukladáme naň odkvapkané broskyne reznou stranou nadol.
5. Odmeranú šťavu z kompótu zmiešame s tortovým želé a pripravíme podľa
návodu na obale (bez cukru). Broskyne polejeme mierne vychladnutým želé
a necháme v chladničke stuhnúť.

štetec alebo pierko

Korbáčiky z kysnutého cesta
deti môžu upliesť korbáčiky
1. Na prípravu cesta zmiešame v mise zmes na buchty a droždie
(je súčasťou balenia), vanilínový cukor, mlieko, maslo alebo margarín,
med, kôru a arómu. Ručne vypracujeme hladké cesto tak, aby sa nelepilo
na stenu nádoby. Povrch cesta zaprášime múkou, zakryjeme utierkou
a necháme na teplom mieste na 45 až 60 minút vykysnúť.
2. Vykysnuté cesto vyklopíme na dosku a rozdelíme na 12 častí. Každú časť
rozdelíme na 3 diely a z každého utvoríme valček dlhý 25 cm. Vždy
3 valčeky spletieme do vrkoča, pričom 2 cm necháme nedopletené.
Nožom zrežeme konce a zo zvyšného cesta vyvaľ káme tenký valček,
ktorým obviažeme korbáč (pozri fotografiu). Položíme na plech vyložený
papierom na pečenie a necháme na teplom mieste ešte 20 minút kysnúť.
Potom potrieme pomocou štetca alebo pierka rozšľahaným vajcom
a posypeme škoricovým cukrom. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra: 190 °C
Teplovzdušná rúra: 170 °C
Plynová rúra: stupeň 3-4
Doba pečenia: asi 20 minút

TIP:
Sušené pekárske
droždie Dr.Oetker
v zmesi na Buchty je
balené v ochrannej
atmosfére, aby si
zachovalo svoju
vysokú kvalitu
a zaručilo dokonalé
vykysnutie.

Výdatnosť: 12 porcií

Výdatnosť: 24 koláčikov
Doba prípravy: asi 45 minút

Doba prípravy: asi 30 minút

Doba pečenia: asi 15 minút

Doba pečenia: asi 45 minút

Na mrveničku:

Na cesto:

130 g hladkej múky

130 g zmäknutého masla
alebo margarínu

60 g cukru

160 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru
Dr.Oetker

1 balíček Vanilínového cukru
Dr.Oetker

80 g zmäknutého masla
alebo margarínu

3 vajcia
160 g hladkej múky

Na cesto:

štipka soli

500 g hladkej múky

1/2 KL Kypriaceho prášku
do pečiva Dr.Oetker

1 balíček Droždia Dr.Oetker
50 g cukru

1 balíček Pudingu Originál
s čokoládovou príchuťou Dr.Oetker

1 balíček Vanilínového cukru
Dr.Oetker

Na ozdobenie:

1 vajce

1 balíček Šľahačky v prášku
Dr.Oetker

180 ml vlažného mlieka
80 g rozpusteného vychladnutého
masla alebo margarínu

150 ml studeného mlieka
3 ks hrozienok

Na náplň:
1 marhuľový kompót
(hmotnosť po odkvapkaní 480 g)
2 balíčky (à 40 g) Zlatého klasu
Dr.Oetker
500 ml mlieka
40 g cukru
Ešte potrebujeme:

Ešte potrebujeme:

Koláčiky "volské oká"
deti môžu pripraviť mrveničku, posypať
koláčiky a ozdobiť ich marhuľami

plech na pečenie 1. Na prípravu mrveničky zmiešame v mise múku, cukor, vanilínový cukor
a maslo alebo margarín. Ručne spracujeme na mrveničku.
papier na pečenie
sitko 2. Na prípravu cesta zmiešame v mise múku, droždie, cukor a vanilínový
cukor. Pridáme vajce, mlieko, maslo alebo margarín a ručne vypracujeme
hladké cesto. Na pomúčenej pracovnej ploche vytvarujeme z cesta valček
dlhý asi 40 cm, ktorý ostrým nožom nakrájame na 24 kúskov. Kúsky
položíme na plech vyložený papierom na pečenie a prstom roztiahneme
na placky s priemerom asi 8 cm.
3. Na náplň necháme marhule odkvapkať na sitku. Zlaté klasy uvaríme podľa
návodu na obale, avšak iba s 500 ml mlieka a s 40 g cukru.
4. Na každý koláčik nanesieme 1 PL pudingu, posypeme mrveničkou
a doprostred každého koláčika položíme polovicu marhule reznou
stranou nadol.

TIP:
Koláčiky môžeme
po upečení posypať
Škoricovým cukrom
Dr.Oetker.

5. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra: 200 °C
Teplovzdušná rúra: 180 °C
Plynová rúra: stupeň 4
Doba pečenia: asi 15 minút

formu na baránka
cukrárske vrecko

Kučeravý baránok
deti môžu vymastiť formu
a ozdobiť baránka
1. Na prípravu cesta vyšľaháme elektrickým ručným šľahačom na strednom
stupni maslo alebo margarín, cukor a vanilínový cukor do peny. Postupne
po jednom zašľaháme vajcia. Zmiešame múku, soľ, kypriaci prášok
a puding a zľahka zapracujeme do vaječnej zmesi.
2. Cestom naplníme vymastenú a múkou vysypanú formu a uhladíme.
Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra: 170 °C
Teplovzdušná rúra: 150 °C
Plynová rúra: stupeň 3
Doba pečenia: asi 45 minút
3. Po upečení necháme baránka mierne vychladnúť, vyklopíme z formy
a na kuchynskej mriežke necháme úplne vychladnúť.
4. Na ozdobenie ušľaháme šľahačku s mliekom podľa návodu na obale.
Šľahačku naplníme do cukrárskeho vrecka a baránka ozdobíme podľa
vlastnej fantázie. Hrozienka použijeme ako oči a ňufáčik.

Výdatnosť: 6 vajíčok

Výdatnosť: 4 porcie

Doba prípravy: asi 30 minút

Doba prípravy: asi 20 minút

Prísady:

Prísady:

150 g Marcipánu Dr.Oetker

1 balíček Premium pudingu Pravá
vanilka smotanová Dr.Oetker

1 balíček Cukrárenského želé
zeleného Dr.Oetker

1 balíček Premium pudingu Jemná
Pistácia Dr.Oetker

1 balíček Cukrárenského želé
červeného Dr.Oetker

1 l plnotučného mlieka
80 g cukru

50 g sušených brusníc
Na ozdobenie:

1 mandarínkový kompót
(hmotnosť po odkvapkaní 175 g)

cukrové zdobenie Dr.Oetker
(napr. Guľôčky dúhové Dr.Oetker,
Perličky strieborné Dr.Oetker,
Srdiečka Dr.Oetker,
Zdobenie pestré Dr.Oetker)

12 ks detských piškót
Na ozdobenie:
1 balíček Šľahačky v prášku
Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

150 ml studeného mlieka

6 ks špajlí

Ešte potrebujeme:

6 ks farebných mašlí

sitko
cukrárske vrecko
4 sklené poháre alebo misky

Pestré
marcipánové vajíčka
deti môžu vymodelovať a ozdobiť vajíčka

TIP:
Marcipánové vajíčka
môžeme namiesto
brusníc naplniť
napríklad lentilkami.

1. Marcipán rozdelíme na tretiny. Dve tretiny marcipánu zafarbíme tak,
že do jednej tretiny zapracujeme cukrárenské želé zelené, do druhej tretiny
cukrárenské želé červené – použijeme priamo prášok, želé nepripravujeme
s vodou podľa návodu. Jednu tretinu marcipánu necháme nezafarbenú.
Ručne vytvarujeme z každej tretiny dve placky, naplníme brusnicami,
zabalíme a vymodelujeme do tvaru vajíčok.
2. Vajíčka obalíme cukrovým zdobením podľa vlastnej fantázie. Napicháme
na špajle, dozdobíme mašľou a zapichneme do siatiny.

Farebné poháre
deti môžu ukladať mandarínky a piškóty

1. Každý puding uvaríme s 500 ml mlieka a 40 g cukru podľa návodu na obale.
Necháme mierne vychladnúť.
2. Mandarínky necháme odkvapkať na sitku a šťavu zachytíme. Na dno
pohárov uložíme mandarínky. Pudingy striedavo plníme do pohárov
a asi v polovici pohárov vložíme piškóty, ktoré polejeme šťavou
z mandarínok. Rozdelíme zvyšok pudingov.
3. Na ozdobenie ušľaháme šľahačku s mliekom podľa návodu na obale.
Šľahačku naplníme do cukrárskeho vrecka a poháre ozdobíme.

TIP:
Úplne nový a tiež
vynikajúci pohár
vytvoríme
kombináciou
Premium pudingov
Horká Čokoláda
a Extra Karamel
Dr.Oetker.

Výdatnosť: 16 porcií

Výdatnosť: 5 hniezd

Doba prípravy: asi 30 minút

Doba prípravy: asi 30 minút

Doba pečenia: asi 35 minút

Doba pečenia: asi 15 minút

Doba chladenia: 3 hodiny,
najlepšie cez noc

Na cesto:
120 g hladkej múky

Na krém:

30 g práškového cukru

1 balenie krému z Parížskej torty
Dr.Oetker

1 balíček Vanilínového cukru
Dr.Oetker

400 – 500 ml smotany na šľahanie

štipka soli

3 banány

80 g zmäknutého masla
alebo margarínu

Na cesto:

Na potretie:

1 balenie korpusu z Parížskej torty
Dr.Oetker

2 PL jahodového džemu

260 ml vody

Na ozdobenie:

30 ml oleja

1 balíček Šľahačky v prášku
Dr.Oetker

2 vajcia

150 ml studeného mlieka

Na ozdobenie:

1 balenie Kuriatok na tráve Dr.Oetker

1 balenie Kvetín oblátkových
Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

Ešte potrebujeme:

plech na pečenie

tortovú formu (Ø 26 cm)

papier na pečenie
váľok
okrúhlu formičku na vykrajovanie
(Ø 8 cm) alebo pohár
cukrárske vrecko

niezda pre kuriatka
deti môžu vykrajovať a zdobiť

1. Na cesto zmiešame múku s cukrom, vanilínovým cukrom, soľou a maslom
alebo margarínom a ručne vypracujeme hladké cesto. Cesto rozvaľ káme
na 4 mm vysoký plát a pomocou formičky vykrojíme 5 koliesok. Zvyšok cesta
rozdelíme na päť rovnakých častí. Z každej časti vyvaľ káme 2 valčeky
s dĺžkou asi 25 cm, zapletieme ich do vrkoča a položíme po obvode koliesok.
Kolieska rozložíme na plech vyložený papierom na pečenie. Vložíme
do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3

TIP:
Kuriatka na tráve
budú v obchodoch
iba počas
veľ konočného
obdobia
(marec – apríl).

Doba pečenia: asi 15 minút

Rozkvitnutá parížska torta
deti môžu tortu naplniť banánmi a ozdobiť kvetinami
1. Na prípravu krému zvaríme obsah vrecka so zmesou na krém (súčasť
balenia Parížskej torty Dr.Oetker) so smotanou podľa návodu na obale
a odložíme na 3 hodiny, najlepšie cez noc, do chladničky.
2. Na prípravu cesta zmiešame obsah vrecka so zmesou na korpus (súčasť
balenia Parížskej torty Dr.Oetker) s vodou, olejom a vajcami podľa návodu
na obale. Cesto nalejeme do vymastenej a múkou vysypanej formy.
Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra: 150 °C
Teplovzdušná rúra: 130 °C
Plynová rúra: stupeň 2-3
Doba pečenia: asi 35 minút
3. Po upečení necháme korpus vychladnúť, uvoľníme z formy a korpus
jedenkrát pozdĺžne rozrežeme.

2. Upečené hniezda necháme vychladnúť.

4. Banány olúpeme, pozdĺžne prekrojíme a položíme na spodný diel korpusu.

3. Na dno každého hniezda rozotrieme trochu džemu.
4. Na ozdobenie pripravíme šľahačku s mliekom podľa návodu na obale.
Pomocou cukrárskeho vrecka rozdelíme šľahačku do všetkých hniezd.

5. Vychladnutý krém vyšľaháme elektrickým ručným šľahačom na strednom
stupni dotuha. Polovicu krému nanesieme na banány, uhladíme
a prikryjeme vrchným dielom korpusu. Zvyškom krému potrieme povrch
a okraje torty. Tortu odložíme do chladničky.

5. Povrch šľahačky posypeme trávičkou a do stredu hniezda posadíme kuriatko.

6. Tortu pred podávaním dozdobíme oblátkovými kvetinami.

Výdatnosť: asi 9 figúrok

Výdatnosť: 10 porcií

Doba prípravy: asi 20 minút

Doba prípravy: asi 30 minút
Doba pečenia: asi 20 minút

Prísady:
1 balíček Polevy tmavej Dr.Oetker

Na cesto:

1 balíček Polevy svetlej Dr.Oetker

1 balenie Muffinov
jogurtovo-citrónových Dr.Oetker

50 g nasekaných lieskových
orieškov

120 g bieleho jogurtu
60 ml oleja

50 g sušených brusníc
Ešte potrebujeme:

1 vajce

potravinársku fóliu

Na náplň:

formičky na vykrajovanie

1 balenie Krémovej náplne
vanilkovej Dr.Oetker

celofán na zabalenie

200 ml studeného mlieka

mašľu

3 zarovnané PL práškového cukru
Na ozdobenie:
50 g bielej čokolády
lentilky
1 balenie Tubičiek na zdobenie
Dr.Oetker
Ešte potrebujeme:
plech na pečenie
10 papierových košíčkov
(sú súčasťou zmesi na Muffiny)
cukrárske vrecko
strúhadlo

Čokoládové figúrky
pre oblievačov
deti môžu naplniť formičky polevou
a figúrky ozdobiť
TIP:
Pre obzvlášť
maškrtných
oblievačov môžeme
pripraviť figúrky
s výraznou chuťou
tmavej čokolády
z Dr.Oetker
Polevy de Luxe
35 % kakao.

Zajačiky z muffinov
deti môžu pripraviť cesto a zdobiť
1. Na prípravu cesta zmiešame zmes na muffiny s jogurtom, olejom a vajcom
podľa návodu na obale. Ručne vareškou vymiešame hladké cesto.
Pomocou dvoch polievkových lyžíc naplníme cestom 10 košíčkov
rozložených na plechu. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra: 165 °C
Teplovzdušná rúra: 150 °C
Plynová rúra: stupeň 2-3
Doba pečenia: asi 20 minút

1. Polevu rozpustíme podľa návodu na obale. Na plech vyložený potravinárskou
fóliou naukladáme formičky a polevu nalejeme do formičiek asi do výšky 1 cm.
Ak chceme strakaté figúrky, môžeme do formičky striedavo nalievať svetlú
a tmavú polevu. Do ešte tekutej polevy vložíme oriešky a brusnice a necháme
stuhnúť.
2. Po stuhnutí odstránime formičky a čokoládové figúrky zabalíme
pre oblievačov do celofánu a ozdobíme mašľou.

2. Z vychladnutých muffinov odkrojíme vrchnú časť a rozkrojíme
ju na polovicu, čím získame uši zajačikov.
3. Náplň pripravíme z krémovej náplne, mlieka a cukru podľa návodu
na obale, naplníme do cukrárskeho vrecka a nastriekame na muffiny.
4. Na ozdobenie náplň posypeme najemno nastrúhanou čokoládou.
Uši zapichneme do náplne, lentilky použijeme ako oči a dozdobíme
tubičkami podľa vlastnej fantázie.

Výdatnosť: asi 10 porcií

Výdatnosť: 16 porcií

Doba prípravy: asi 20 minút

Doba prípravy: asi 35 minút

Doba pečenia: asi 8 minút

Doba pečenia: asi 20 minút
Doba kysnutia: 45 – 60 minút

Na cesto:
4 žĺtky

Na cesto:
1 balenie Buchiet Dr.Oetker

80 g cukru

260 ml vlažnej vody

1 balíček Vanilínového cukru
Dr.Oetker

120 ml oleja

1 balíček (à 40 g) Zlatého klasu
Dr.Oetker

Na potretie:
1 rozšľahané vajce

4 bielky

Na nátierku:

1 zarovnaná PL preosiateho kakaa

1 balíček Pudingu Originál
s čokoládovou príchuťou Dr.Oetker

Na náplň:
1 balenie Krémovej náplne
čokoládovej Dr.Oetker

500 ml mlieka
40 g cukru

200 ml studeného mlieka

250 g polotučného tvarohu

3 zarovnané PL práškového cukru

40 g práškového cukru

1 – 2 banány

Ešte potrebujeme:

Ešte potrebujeme:

plech na pečenie

plech na pečenie (30 x 40 cm)

papier na pečenie

papier na pečenie

Strakatá roláda
deti môžu plniť roládu

1. Na prípravu cesta vyšľaháme elektrickým ručným šľahačom na najvyššom
stupni žĺtky, cukor a vanilínový cukor do peny. Zľahka vmiešame zlatý klas
a tuhý sneh z bielkov. Dve tretiny cesta rozotrieme na plech vyložený
papierom na pečenie, zvyšok cesta zafarbíme kakaom a lyžicou urobíme
na svetlom ceste tmavé machule. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra: 200 °C
Teplovzdušná rúra: 180 °C
Plynová rúra: stupeň 4
Doba pečenia: asi 8 minút

TIP:
Lahodnú chuť
prírodnej vanilky
získame zámenou
Vanilínového cukru
za Vanilkový cukor
Dr.Oetker s extraktom
z prírodnej vanilky.

2. Upečený plát vyklopíme na papier na pečenie zľahka posypaný práškovým
cukrom. Papier na pečenie, na ktorom sa plát piekol, opatrne stiahneme.
Plát stočíme po dlhšej strane spolu s papierom na pečenie a necháme
vychladnúť.
3. Na prípravu náplne vyšľaháme krémovú náplň s mliekom a cukrom podľa
návodu na obale.
4. Náplň rozotrieme na vychladnutý rozvinutý plát, do stredu položíme za seba
banány a zrolujeme. Roládu odložíme asi na 1 hodinu do chladničky.

Rožky s čokoládovou
nátierkou

váľok
štetec alebo pierko

deti môžu stočiť rožky a namazať ich nátierkou
1. Na prípravu cesta zmiešame v mise zmes na buchty a droždie
(je súčasťou balenia), vodu a olej a ručne vypracujeme hladké cesto tak,
aby sa nelepilo na stenu nádoby. Povrch cesta zaprášime múkou,
zakryjeme utierkou a necháme na teplom mieste 45 až 60 minút vykysnúť.
2. Na prípravu nátierky uvaríme puding s mliekom a cukrom podľa návodu
na obale. Necháme vychladnúť.
3. Vykysnuté cesto vyklopíme na dosku a rozdelíme na dve polovice. Z každej
polovice vyvaľ káme kruh s priemerom asi 25 cm, ktorý rozkrájame
na osminy. Každú osminu stočíme od širšieho okraja k špičke do rožka
a prenesieme na plech vyložený papierom na pečenie. Pomocou štetca
alebo pierka potrieme rozšľahaným vajcom. Vložíme do predhriatej
rúry a pečieme.
Elektrická rúra: 190 °C
Teplovzdušná rúra: 170 °C
Plynová rúra: stupeň 3-4
Doba pečenia: asi 20 minút
4. Do vychladnutého pudingu zašľaháme elektrickým ručným šľahačom
na najvyššom stupni tvaroh a práškový cukor.
5. Upečené vychladnuté rožky podávame s čokoládovou nátierkou.

TIP:
Prečo nevyskúšať
aj nátierku
z Pudingu Originál
so smotanovovanilkovou príchuťou
Dr.Oetker?

Výdatnosť: 10 cupcakes

Výdatnosť: asi 12 palaciniek

Doba prípravy: asi 20 minút

Doba prípravy: asi 30 minút

Doba pečenia: asi 20 minút
Na cesto:
Na cesto:

1 balenie Jemných vaječných
palaciniek Dr.Oetker

1 balenie Muffinov čokoládových
s čokoládovými kúskami Dr.Oetker

400 ml vody

110 ml vody

200 g rozmrazeného špenátového
pretlaku

40 ml oleja

Na náplň:

1 vajce

200 g tvarohového syra typu lučina

Na ozdobenie:

200 g kyslej smotany

1 balíček Šľahačky v prášku
Dr.Oetker

soľ

150 ml studeného mlieka

Ešte potrebujeme:

3 zarovnané PL brusnicového
alebo malinového džemu

panvicu
špáradlá

cukrové zdobenie Dr.Oetker
(napr. Perličky strieborné Dr.Oetker,
Srdiečka Dr.Oetker,
Zdobenie pestré Dr.Oetker)
Ešte potrebujeme:
plech na pečenie
10 papierových košíčkov
(sú súčasťou zmesi na Muffiny)
sitko
cukrárske vrecko

Veľkonočné cupcakes
deti môžu pripraviť cesto a zdobiť
Cupcakes [kapkejks] sú malé tortičky v košíčkoch ozdobené polevou či krémom.

Špenátové palacinky

deti môžu naplniť a zrolovať palacinky

1. Na prípravu cesta zmiešame zmes na muffiny s vodou, olejom a vajcom podľa
návodu na obale. Ručne vareškou vymiešame hladké cesto. Pomocou dvoch
polievkových lyžíc naplníme cestom 10 košíčkov rozložených na plechu.
Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

TIP:

Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3

1. Na prípravu cesta zmiešame v mise zmes na palacinky s vodou
a špenátovým pretlakom. Zmes metličkou dôkladne rozšľaháme
na hladkú hmotu bez hrudiek. Cesto necháme 5 minút odstáť.

Doba pečenia: asi 20 minút

2. Na rozohriatu panvicu potretú olejom nalejeme tenkú vrstvu cesta
a rozlejeme ju po celej ploche. Palacinky pečieme z oboch strán.

2. Cupcakes v košíčkoch necháme vychladnúť na kuchynskej mriežke.
Pre zmenu
môžeme pripraviť
svetlé Veľ konočné
cupcakes z Muffinov
s čokoládovými
kúskami Dr.Oetker.

3. Na ozdobenie zmiešame šľahačku s mliekom a džemom prepasírovaným
cez sitko. Zmes vyšľaháme elektrickým ručným šľahačom na najvyššom
stupni dotuha.
4. Šľahačkou pomocou cukrárskeho vrecka ozdobíme cupcakes podľa vlastnej
fantázie a posypeme cukrovým zdobením.

3. Na náplň zmiešame tvarohový syr s kyslou smotanou a dochutíme
soľou.
4. Vychladnuté palacinky naplníme pripravenou náplňou a zrolujeme.
5. Každú palacinku rozrežeme na 3 kúsky, zapichneme do nich špáradlo
a podávame.

TIP:
Palacinky môžeme
ozdobiť plátkami
mrkvy alebo
reďkovky.

