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Vianoce
tradične 

i netradične
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ľahká príprava

stredná náročnosť

predpokladáme skúsenosti s pečením

príprava do 20 min.

príprava do 40 min.

príprava do 60 min.

KL = kávová lyžička

PL = polievková lyžica

Doba prípravaa yvv bez kykk sy nutia, pečenia a chladnutia. Prorr síme, pri pečení vžvv dy rešpektkk ujte skúsenosti s vlastnou rúrorr u.
Ďaleje poukak zujeme na to, že istotu vyvv dyy areného vývv sý ledku Vám zaručujeme len dodržrr aním originálnycyy h prísad na pečenie Dr.rrOetkekk r.rr

VyVV svetlenie použitých piktogramov a značiek:

tešíme sa na príchod naja kraja šieho obdobia v roku – Vianoc,
preto sme pre Vás pripravili tradične netradičný originálny
receptár Dr.rrOetkekk r plný vovv ňavaa ývv cýý h receptov na Váš vianočný stôl.

Na žiadnom slávnostnom stole nesmie chýbať vianočné
pečivo. VyVV skúšaja te Nadýchané kokoskykk rozplývýý aja úce sa
na jazyku alebo Banánikykk so slivkovou náplňou a škoricou,
ich ľahkosť a netradičná kombinácia chutí Vás prekvkk apí.

Vianočnú atmosféru dodáte svojo mu sviatočnému stolu
Slávnostnou hviezdičkovou strechou, jej čokoládovo
marcipánová chuť je neodolateľná. K Vianociam patrí
neodmysliteľné zdobenie vianočného stromčeka.
Upečte tento rok s deťmi vlastnú a voňavú Kakaovú reťaz,

pri jej vyvv kraja ovaní a zdobení podľa vlastnej fantázie
sa určite zabavíte.

VeVV ríme, že k tej pravej vianočnej atmosfére u Vás doma
prispeje i vianočný tradične netradičný receptár Dr.Oetker.

Praja eme Vám pokojo né adventné obdobie, Vianoce plné láskykk
a všetko naja lepšie v novom roku.

Milí priatelia,

KKaattaarríínnaa VVaaVVVV rrggoovváá
Zákaznícky servis

IIvveettaa KKrraauussoovváá
Skúšobná kuchyňa

AjA tento rok sme pre Vás pripravili
vianočnú internetovú stránku
www.peciemenavianoce.sk.
Nájá dete tu recepty, tipy a triky
na vianočné pečenie a zdobenie.

A pre súťaživých sme pripravili vianočnú
fotografickú súťaž o lákavé ceny!



1. Na prípravu cesta vyšľaháme z bielkov elektrickým ručným šľahačom
na najvyššom stupni tuhý sneh. Postupne zašľaháme cukor. Zo snehu
odoberieme 3 PL, ktoré necháme na záverečné potretie. Do zvyšného snehu
pridáme vanilínový cukor, škoricový cukor, arómu a mandle a zľahka vareškou
vymiešame dohladka.

2. Na pracovnej ploche posypanej práškovým cukrom pomocou váľka rozvaľkáme
plát s hrúbkou asi 1 cm. Formičkou povykrajujeme hviezdičky, ktoré prenesieme
na plech vyložený papierom na pečenie. Hviezdičky potrieme pomocou
lyžičky snehom. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 140 °C
TeTT plovzdušná rúra: 120 °C
Plynová rúra: stupeň 1

Doba pečenia: asi 25 minút (1 plech)

3. Hviezdičky necháme vychladnúť.

Zasnežené
škoricové hviezdičky

s mandľami

oba prípravy: asi 30 minút

Doba pečenia: asi 25 minút (1 plech)

VyVV stačí na: asi 40 kúskov

Na cesto:

3 bielky

230 g práškového cukru

1 balíček VaVV nilínového cukru
Dr.Oetker

1 balíček Škoricového cukru Dr.Oetker

1 KL Mandľovej arómy Dr.Oetker

400 g mletých mandlí

Ešte potrebujeme:

plechy na pečenie (30 x 40 cm)

elektrický ručný šľahač

formičku v tvare hviezdičky (6 cm)

1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s kypriacim práškom, soľou, cukrom
a vanilínovým cukrom. Pridáme žĺtky a maslo alebo margarín a ručne
vypracujeme dohladka.

2. Cesto rozdelíme na 4 diely. Z každého dielu vytvarujeme valček dlhý asi 40 cm,
ktorý nožom nakrájame na 20 kúskov. Z kúskov vytvarujeme guľôčky, ktoré
z jednej polovice ponoríme do bielkov a obalíme v mandliach. Guľôčky
prenesieme stranou bez mandlí na plech vyložený papierom na pečenie.
Obrátenou stranou varešky do každej guľôčky vytvoríme priehlbinku.
Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 180 °C
TeTT plovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 10 minút (1 plech)

3. Po upečení naplníme priehlbinky pomocou lyžičky džemom a necháme
vychladnúť.

Čajové pečivo 
s mandl’ami

veselé

Doba prípravy: asi 25 minút

Doba pečenia: asi 10 minút (1 plech)

VyVV stačí na: asi 80 kúskov

Na cesto:

250 g hladkej múky

1 zarovnaná KL Kypriaceho prášku
do pečiva Dr.Oetker

štipka soli

100 g cukru

1 balíček VaVV nilínového cukru
Dr.Oetker

2 žĺtky

150 g zmäknutého masla
alebo margarínu

Na potretie a ozdobenie:

2 bielky

80 g sekaných mandlí

100 g ríbezľového džemu

Ešte potrebujeme:

plechy na pečenie (30 x 40 cm)

TIPY:
Cesto môžeme 
vyvaľkať medzi 
dvoma plátmi fólie.

Formičky ponoríme
do práškového 
cukru, aby sa cesto
nelepilo.

TIPY:
Ako náplň do pečiva
môžeme použiť 
aj iný druh džemu, 
napríklad malinový,
višňový alebo 
pomarančový.

V dobre 
uzatvárateľnej dóze
môžeme pečivo
skladovať približne 
2 týždne.



1. Na prípravu guľôčok opražíme mandle na teflónovej panvici bez tuku
a na tanieriku ich necháme vychladnúť.

2. V mise zmiešame cukor s korením a Crème Olé. Pridáme kyslú smotanu
a maslo a elektrickým ručným šľahačom na najvyššom stupni vyšľaháme
dohladka. Vmiešame mandle a odložíme asi na 1 hodinu do chladničky.

3. Z hmoty vytvarujeme guľôčky vo veľkosti vlašských orechov.

4. Na ozdobenie v kastróliku vo vodnom kúpeli zahrejeme krém z lieskových
orieškov. Guľôčky pomocou vidličky v kréme namáčame a prenesieme
na papier na pečenie. Odložíme do chladničky stuhnúť.

5. Stuhnuté guľôčky vložíme do papierových košíčkov a zľahka pocukrujeme.

1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s kypriacim práškom, cukrom
a vanilínovým cukrom. Pridáme maslo alebo margarín a ručne vypracujeme
dohladka. Cesto necháme asi hodinu odpočívať pri izbovej teplote.

2. Na pomúčenej pracovnej ploche z cesta pomocou váľka vyvaľkáme plát hrubý
asi 0,5 cm. Formičkou povykrajujeme mesiačiky, ktoré prenesieme na plech
vyložený papierom na pečenie. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 180 °C
TeTT plovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 12 minút (1 plech)

3. Pečivo necháme vychladnúť.

4. Polevu pripravíme s vodou podľa návodu na obale a pomocou noža mesiačiky
polevou ozdobíme.

Vykrajované
citrónové pečivo

chuťový pôžitok

Vianočné 
nugátové gul’ôčky

sladké potešenie

Doba prípravy: asi 40 minút

VyVV stačí na: asi 30 kúskov

Na guľôčky:

100 g mandľových plátkov

50 g práškového cukru

1 zarovnaná KL perníkového korenia

1 balíček Crème Olé s vanilkovou
príchuťou Dr.Oetker

150 g kyslej smotany

50 g zmäknutého masla

Na ozdobenie:

300 g krému z lieskových orieškov

1 zarovnaná PL práškového cukru

Ešte potrebujeme:

lektrický ručný šľahač

asi 30 malých papierových košíčkov

Doba prípravy: asi 35 minút

Doba pečenia: asi 12 minút (1 plech)

VyVV stačí na: asi 50 kúskov

Na cesto:

150 g hladkej múky

na špičku noža Kypriaceho prášku
do pečiva Dr.Oetker

50 g cukru

1 balíček VaVV nilínového cukru
Dr.Oetker

100 g zmäknutého masla
alebo margarínu

Na polevu:

1 balíček Polevy v prášku s citrónovou
príchuťou Dr.Oetker

3 PL vody

Ešte potrebujeme:

plechy na pečenie (30 x 40 cm)

formičku v tvare mesiačika (6 cm)

TIP:
Na prípravu polevy
môžete namiesto 
vody použiť aj 
citrónovú šťavu.

TIPY:
Ľubovoľne môžeme
dať guľôčky do 
farebných papierových
formičiek alebo 
košíčkov.

Guľôčky môžeme
skladovať približne 
2 týždne na chladnom
mieste, alebo ich
môžeme zamraziť. 



1. Na prípravu cesta v mise vyšľaháme med s maslom, vaja cami a citrónovou kôrou
elektrickým ručným šľahačom na naja vyššom stupni dohladka. Pridáme múku
zmiešanú s kypriacim práškom a kakaom a šľaháme krátko na strednom stupni.
Opatrne vareškou vmiešame orieškykk a hrozienka. Cesto nanesieme na vymastený
a múkou vysypaný plech a uhladíme. Potrieme mliekom a posypeme mandľovými
plátkami. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 180 °C
TeTT plovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 20 minút

2. Horúci koláč potrieme džemom a necháme vychladnúť.

3. Na ozdobenie rozpustíme polevu podľa návodu na obale a koláč polevou
potrieme. Dozdobíme orechmi a polevu necháme stuhnúť.

Doba prípravy: asi 25 minút

Doba pečenia: asi 20 minút

VyVV stačí na: asi 24 porcií

Na cesto:

250 g tekutého medu

125 g rozpusteného masla
alebo margarínu

2 vajcia

nastrúhaná kôra z 1 chemicky
neošetreného citróna

375 g hladkej múky

1 balíček Kypriaceho prášku
do perníka Dr.Oetker

2 zarovnané PL preosiateho kakaa

100 g mletých lieskových orieškov

100 g hrozienok

2 PL mlieka

100 g mandľových plátkov

Na potretie a ozdobenie:

5 zarovnaných PL marhuľového džemu

2 balíčky Polevy tmavej Dr.Oetker
alebo Polevy svetlej Dr.Oetker

zmes orechov

Ešte potrebujeme:

lech na pečenie s vyšším okrajom
(30 x 40 cm)

elektrický ručný šľahač

Medové koláčiky 
ku káve

1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s kypriacim práškom, mandľami,
cukrom, vanilkovým cukrom a dreňou z vanilkového struku. Pridáme vajce
a maslo alebo margarín a ručne vypracujeme dohladka. Cesto rozdelíme
na polovicu a vytvarujeme asi 50 cm dlhé valčeky.

2. VaVV lčeky nožom nakrájame na kúsky široké asi 1 cm a z každého kúska
vytvarujeme rožtek. Rožteky rozložíme na plech vyložený papierom na pečenie.
Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 180 °C
TeTT plovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 10 minút (1 plech)

3. V miske zmiešame cukor s vanilínovým cukrom a pomocou sitka ešte horúce
rožteky pocukrujeme.

Vanilkové rožteky
klasické

Doba prípravy: asi 20 minút

Doba pečenia: asi 10 minút (1 plech)

VyVV stačí na: asi 100 kúskov

Na cesto:

200 g hladkej múky

na špičku noža Kypriaceho prášku
do pečiva Dr.Oetker

100 g mletých mandlí

100 g cukru

1 balíček VaVV nilkového cukru Dr.Oetker

½ VaVV nilkového struku „Bourbon“
Dr.Oetker

1 vajce

125 g zmäknutého masla
alebo margarínu

Na ozdobenie:

50 g práškového cukru

1 balíček VaVV nilínového cukru
Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

plechy na pečenie (30 x 40 cm)

TIPY:
Ak by sa cesto 
lepilo, zabalíme ho 
do potravinárskej 
fólie a odložíme 
asi na 30 minút 
do chladničky.

Na posypanie 
vanilkových rožtekov
môžeme tiež zmiešať
práškový cukor 
s Vanilkovým cukrom
Dr.Oetker a rožteky
v tejto zmesi obaliť.

TIPY:
Marhuľový džem na
potretie môžeme tiež
krátko rozmixovať
ponorným mixérom.

Medové koláčiky 
dôkladne zabaľte 
a nechajte niekoľko
dní odležať, aby sa
úplne rozvinula aróma.



1. Na prípravu cesta namočíme hrozienka do rumu a necháme odležať,
najlepšie cez noc.

2. V mise zmiešame hladkú múku s kypriacim práškom, orechami, cukrom
a vanilínovým cukrom. Pridáme kôru, vajce, maslo alebo margarín, tvaroh,
kandizovanú citrusovú kôru a hrozienka a ručne vypracujeme dohladka.
Pomocou dvoch kávových lyžičiek tvoríme kopčeky a ukladáme ich na plech
vyložený papierom na pečenie. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 180 °C
TeTT plovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 12 minút (1 plech)

3. Na potretie rozpustíme v kastróliku maslo a pomocou štetca alebo pierka
potrieme ešte horúce pečivo. Posypeme práškovým cukrom zmiešaným
so škoricou a necháme vychladnúť.

Štólové kopčeky
vynikajúce

Doba prípravy: asi 25 minút

Doba pečenia: asi 12 minút (1 plech)

VyVV stačí na: asi 50 kúskov

Na cesto:

125 g hrozienok

2 PL rumu

250 g hladkej múky

2 zarovnané KL Kypriaceho prášku
do pečiva Dr.Oetker

100 g mletých lieskových orechov

75 g cukru

1 balíček VaVV nilínového cukru
Dr.Oetker

kôra z 1 chemicky neošetreného
pomaranča

1 vajce

100 g zmäknutého masla
alebo margarínu

125 g mäkkého polotučného tvarohu

100 g kandizovanej citrusovej kôry

Na potretie a ozdobenie:

100 g masla

50 g práškového cukru

½ KL mletej škorice

Ešte potrebujeme:

plechy na pečenie (30 x 40 cm)

1. Na prípravu cesta opražíme kokos na teflónovej panvici bez tuku a necháme
na tanieri vychladnúť.

2. Z bielkov vyšľaháme elektrickým ručným šľahačom na najvyššom stupni tuhý
sneh. Pridáme cukor, arómu a škoricu a krátko zašľaháme. VaVV reškou zľahka
vmiešame kokos. Pomocou dvoch kávových lyžičiek tvoríme na plech vyložený
papierom na pečenie kopčeky. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 140 °C
TeTT plovzdušná rúra: 120 °C
Plynová rúra: stupeň 1

Doba pečenia: asi 20 minút (1 plech)

3. Kokosky necháme vychladnúť.

4. Kokosky ozdobíme polevou pripravenou podľa návodu na obale.

Nadýchané kokosky
rozplývajú sa na jazyku

oba prípravy: asi 20 minút

Doba pečenia: asi 20 minút (1 plech)

VyVV stačí na: asi 80 kúskov

Na cesto:

200 g strúhaného kokosu

4 bielky

200 g cukru

1 KL VaVV nilkovej arómy Dr.Oetker

na špičku noža mletej škorice

Na ozdobenie: 

1 balíček Polevy tmavej Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

plechy na pečenie (30 x 40 cm)

elektrický ručný šľahač

TIPY:
Ak chceme vyšľahať
tuhý sneh z bielkov,
bielky nesmú 
obsahovať ani stopu
žĺtkov a misa ani
šľahacie metličky 
nesmú byť mastné.

V dobre 
uzatvárateľnej dóze
môžeme kokosky
skladovať približne 
2 týždne.

TIP:
V dobre 
uzatvárateľnej dóze
môžeme kopčeky
skladovať približne 
3 týždne.



1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s kypriacim práškom, cukrom,
vanilínovým cukrom, mandľami a makom. Pridáme maslo alebo margarín,
vajcia a ručne vypracujeme dohladka. Cesto necháme asi hodinu odpočívať
pri izbovej teplote.

2. Na pomúčenej pracovnej ploche z cesta pomocou váľka vyvaľkáme plát hrubý
asi 3 mm. Formičkou (6 cm) povykrajujeme hviezdičky a poukladáme ich
na plech vyložený papierom na pečenie. Pri polovici hviezdičiek vykrojíme
pomocou formičky (2,5 cm) stred. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 180 °C
TeTT plovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 10 minút (1 plech)

3. Hviezdičky po vychladnutí zlepíme džemom.

Ovocné makové
hviezdičky

krehké

Doba prípravy: asi 20 minút

Doba pečenia: asi 10 minút (1 plech)

VyVV stačí na: asi 30 kúskov

Na cesto:

250 g hladkej múky

½ KL Kypriaceho prášku do pečiva
Dr.Oetker

125 g cukru

1 balíček VaVV nilínového cukru
Dr.Oetker

100 g mletých mandlí

100 g mletého maku

170 g zmäknutého masla
alebo margarínu

1 vajce

Na potretie:

200 g ríbezľového džemu

Ešte potrebujeme:

plechy na pečenie (30 x 40 cm)

formičky v tvare hviezdičky (6 cm)
a (2,5 cm)

1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s kypriacim práškom, korením,
cukrom a vanilínovým cukrom. Pridáme maslo alebo margarín, vajce, mlieko
a ručne vypracujeme dohladka. Cesto necháme asi hodinu odpočívať
pri izbovej teplote.

2. Na pomúčenej pracovnej ploche cesto pomocou váľka vyvaľkáme na obdĺžnik
(24 x 12 cm). Obdĺžnik nakrájame na 4 menšie obdĺžniky (6 x 12 cm) a priečne
rozkrojíme tak, aby nám vzniklo 8 trojuholníčkov. Trojuholníčky naukladáme
na plech vyložený papierom na pečenie. Vrchné časti trojuholníčkov preložíme
šikmo a spodné časti rovno tak, aby sme vytvarovali čiapočky. Vložíme
do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 180 °C
TeTT plovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 12 minút (1 plech)

3. Čiapočky necháme vychladnúť.

4. Na ozdobenie v miske zmiešame práškový cukor s vodou. Odoberieme
asi 2 PL bokom a do zvyšku polevy vmiešame tortové želé. Čiapočky
ozdobíme polevou a zdobením podľa vlastnej fantázie.

Červené čiapočky
pre deti

Doba prípravy: asi 30 minút

Doba pečenia: asi 12 minút (1 plech)

VyVV stačí na: asi 32 kúskov

Na cesto:

300 g hladkej múky

na špičku noža Kypriaceho prášku
do pečiva Dr.Oetker

1 zarovnaná KL perníkového korenia

125 g cukru

1 balíček VaVV nilínového cukru
Dr.Oetker

125 g zmäknutého masla
alebo margarínu

1 vajce

2 PL mlieka

Na ozdobenie:

150 g práškového cukru

4 PL studenej vody

1 balíček ToTT rtového želé červeného
Dr.Oetker

Zdobenie 4 druhy biele Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

plechy na pečenie (30 x 40 cm)

TIPY:
Pri tvarovaní 
čiapočiek 
odporúčame 
použiť nôž. 

V dobre 
uzatvárateľnej dóze
môžeme čiapočky
skladovať približne 
3 týždne.

TIPY:
Ak cesto pri 
vykrajovaní príliš
mäkne, môžeme 
ho dávať priebežne
vychladnúť 
do chladničky.

Zlepené hviezdičky
môžeme dozdobiť
rozpustenou
Polevou bielou
Dr.Oetker.

V dobre 
uzatvárateľnej dóze
môžeme hviezdičky
skladovať približne 
3 týždne.



1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s kypriacim práškom, kakaom
a cukrom. Pridáme maslo alebo margarín, vajce, arómu a na jemnom strúhadle
nastrúhanú polevu a ručne vypracujeme dohladka. Cesto necháme asi hodinu
odpočívať pri izbovej teplote.

2. Na pomúčenej pracovnej ploche z cesta pomocou váľka vyvaľkáme plát hrubý
asi 0,5 cm. Pomocou formičiek povykrajujeme rôzne tvary, ktoré naukladáme
na plech vyložený papierom na pečenie. Pomocou špajdle urobíme do každého
kúska dve dierky na stužku. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 180 °C
TeTT plovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 12 minút (1 plech)

3. Pečivo necháme vychladnúť, potom ho ozdobíme tubičkami podľa vlastnej
fantázie a necháme zaschnúť. Nakoniec všetko navlečieme na stužku tak,
aby nám vznikla originálna vianočná reťaz.

Kakaová reťaz
nápadité

1. Na prípravu cesta v mise vyšľaháme maslo alebo margarín s cukrom, vanilínovým
cukrom, žĺtkami, soľou a citrónovou kôrou elektrickým ručným šľahačom
na naja vyššom stupni dohladka. Pridáme múku zmiešanú s kypriacim práškom
a mlieko a na strednom stupni krátko vyšľaháme dohladka.

2. Cestom naplníme cukrárske vrecko a na plech vyložený papierom
na pečenie nastriekame rôzne tvary. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 180 °C
TeTT plovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 12 minút (1 plech)

3. Pečivo necháme vychladnúť.

Striekané žĺtkové
pečivo

rozmanité

Doba prípravy: asi 30 minút

Doba pečenia: asi 12 minút (1 plech)

VyVV stačí na: asi 80 kúskov

Na cesto:

250 g zmäknutého masla
alebo margarínu

250 g cukru

2 balíčky VaVV nilínového cukru
Dr.Oetker

3 žĺtky

štipka soli

nastrúhaná kôra z 1 chemicky
neošetreného citróna

500 g hladkej múky

1 zarovnaná KL Kypriaceho prášku
do pečiva Dr.Oetker

150 ml mlieka

Ešte potrebujeme:

plechy na pečenie (30 x 40 cm)

elektrický ručný šľahač

cukrárske vrecko s hladkou
alebo zrezanou trubičkou

Doba prípravy: asi 40 minút

Doba pečenia: asi 12 minút (1 plech)

VyVV stačí na: asi 50 kúskov

Na cesto:

250 g hladkej múky

1 zarovnaná KL Kypriaceho prášku
do pečiva Dr.Oetker

2 zarovnané PL preosiateho kakaa

100 g hnedého cukru

125 g zmäknutého masla
alebo margarínu

1 vajce

½ KL VaVV nilkovej arómy Dr.Oetker

1 balíček Polevy tmavej Dr.Oetker

Na ozdobenie:

1 balenie Tubičiek na zdobenie
4 farby Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

plechy na pečenie (30 x 40 cm)

rôzne druhy formičiek s vianočnými
motívmi

stužku

TIP:
Konce vychladnutého
pečiva môžeme 
podľa vlastnej 
fantázie ponoriť 
do rozpustenej
Polevy tmavej
Dr.Oetker a posypať
napr. nasekanými
pistáciami alebo 
lieskovými 
orieškami.

TIPY:
Reťaz môžeme 
samozrejme pripraviť
aj s inými motívmi
formičiek a recept 
sa dá potom
využívať celý rok.

V dobre 
uzatvárateľnej dóze
môžeme pečivo
skladovať približne 
3 týždne.



1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s kypriacim práškom, kakaom,
cukrom, vanilínovým cukrom, mandľami, kôrou a korením. Pridáme maslo alebo
margarín, vaja ce a ručne vypracujeme dohladka. Cesto rozdelíme na 3 diely.
Z prvého dielu vytvoríme valček dlhý asi 25 cm a odložíme ho do mrazničky.

2. Druhý diel rozdelíme na polovicu, vyvv tyy varujeme valčekykk dlhé asi 25 cm a poukladáme
na plech vyvv ložený papierom na pečenie. Prstom vytlačíme uprostred valčeka
priehlbinku po celej dĺžke tak, aby bola široká asi 3 cm a na koncoch zostal
nestlačený okraj. Pomocou lyžičky nanesieme do priehlbinky džem.

3. Z tretieho dielu vytvarujeme valček a nakrájá ame ho na 24 dielikov. Z dielikov
vytvarujeme rožteky a poukladáme ich na plech vyložený papierom na pečenie.

4. Zmrazený diel cesta nakrájá ame na kolieska široké 1 cm a poukladáme ich na plech
vyvv ložený papierorr m na pečenie. Plechy postss upne vkladaa áme do prerr dhriataa eje rúryrr a pečieme.

Elektrická rúra: 180 °C
TeTT plovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3
Doba pečenia: asi 12 minút (1 plech)

5. Pečivo s džemom po upečení ihneď nakrájame na pásiky široké 2 cm.
Rožteky a kolieska necháme vychladnúť. Rožteky ozdobíme polevou
pripravenou podľa návodu na obale. Kolieska pocukrujeme.

Doba prípravy: asi 30 minút

Doba pečenia: asi 12 minút (1 plech)

VyVV stačí na: asi 70 kúskov

Na cesto:

200 g hladkej múky

na špičku noža Kypriaceho prášku
do pečiva Dr.Oetker

2 zarovnané PL preosiateho kakaa

125 g cukru

1 balíček VaVV nilínového cukru
Dr.Oetker

100 g mletých mandlí

1 zarovnaná PL pomarančovej kôry

1 zarovnaná KL perníkového korenia

125 g zmäknutého masla
alebo margarínu

1 vajce

Na ozdobenie:

2 zarovnané PL marhuľového džemu

½ balíčka Polevy tmavej Dr.Oetker

1 zarovnaná KL práškového cukru

Ešte potrebujeme:

plechy na pečenie (30 x 40 cm)

Tri druhy 
kakaového pečiva

kreatívne
1. Na prípravu cesta v kastróliku prevaríme vodu s maslom alebo margarínom.

Pridáme múku so soľoľľ u a vareškou vyvv miešame do hladkého cesta, ktkk oré sa nelepí
na okraja kastrólika. Cesto vložíme do misy. Pridáme vaja cia a vyvv šľaháme elektkk rickýkk m
ručným šľahačom na naja vyššom stupni dohladka. Cestom naplníme cukrárske
vreckokk a na plech vyvv ložený papierom na pečenie nastriekame asi 8 cm dlhé banánikykk .yy

2. Posypeme cukrom a mandľami. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 200 °C
TeTT plovzdušná rúra: 180 °C
Plynová rúra: stupeň 4
Doba pečenia: asi 20 minút (prvých 15 minút pečenia rúru neotvárame)

3. Ešte teplé banániky pozdĺžne rozrežeme a necháme ich vychladnúť.

4. Na prípravu náplne necháme slivky na sitku odkvapkať a šťavu zachytíme.
Slivky nakrájame na menšie kúsky.

5. V kastróliku zmiešame šťavaa u s cukrom, škokk ricovývv m cukrom a tortrr ové želé a asi minútu
všetko povaríme. Odstavíme, pridáme slivkykk a necháme vychladnúť. Smotanu so
smeta-fixom vyvv šľaháme elektkk rickýkk m ručným šľahačom na naja vyvv ššom stupni dotuha.

6. Na spodný diel banánikov nanesieme náplň, ozdobíme šľahačkou a priklopíme
vrchným dielom. Banániky odložíme do chladničky a necháme stuhnúť.

Banániky so slivkovou
náplňou a škoricou

luxusné

Doba prípravy: asi 30 minút

Doba pečenia: asi 20 minút

VyVV stačí na: asi 8 porcií

Na odpaľované cesto:

125 ml vody

50 g masla alebo margarínu

80 g hladkej múky

štipka soli

2 vajcia

Na posypanie:

2 zarovnané PL cukru

2 zarovnané PL mandľových ihličiek

Na náplň:

slivkový kompót
(hmotnosť po odkvapkaní 385 g)

200 ml šťavy z kompótu

30 g cukru

1 balíček Škoricového cukru Dr.Oetker

1 balíček ToTT rtového želé červeného
Dr.Oetker

200 ml smotany na šľahanie

1 balíček Smeta-fixu Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

lech na pečenie (30 x 40 cm)

elektrický ručný šľahač

cukrárske vrecko s hladkou
trubičkou (Ø 8 mm)

TIPY:
Namiesto banánikov
môžeme z odpaľova-
ného cesta upiecť 
veterníky.

Nenaplnené banániky
môžeme jednoducho
zmraziť. Pred 
naplnením necháme
rozmraziť a krátko
rozpečieme pri 
teplote pečenia.

TIP:
V dobre 
uzatvárateľnej dóze
môžeme pečivo 
skladovať približne 
3 týždne.



1. Na prípravu cesta namočíme hrozienka do rumu a necháme odležať,
najlepšie cez noc.

2. V mise zmiešame múku s droždím a zalejeme vlažným mliekom. Pridáme
cukor, vanilínový cukor, soľ, korenie, vaja cia a maslo alebo margarín a ručne
vypracujeme dohladka. Cesto poprášime múkou, prikryjyy eme utierkou
a necháme na teplom mieste asi hodinu kysnúť.

3. Do vykysnutého cesta na pomúčenej pracovnej ploche zapracujeme hrozienka,
kandizovanú citrusovú kôru a mandle. Zakryjyy eme utierkou a necháme ešte
asi 15 minút kysnúť.

4. VyVV kysnuté cesto na pomúčenej pracovnej ploche vyvaľkáme pomocou váľka
na plát (30 x 25 cm). Plát zavinieme, váľkom uprostred vytvoríme priehlbinku
po celej dĺžke a prehneme. Rukou uprostred vytvarujeme chrbát a prenesieme
na plech vyložený papierom na pečenie. Štólu necháme ešte asi 15 minút
kysnúť. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 160 °C
TeTT plovzdušná rúra: 140 °C
Plynová rúra: stupeň 1

Doba pečenia: asi 50 minút

5. Na potretie rozpustíme v kastróliku maslo a pomocou štetca alebo pierka potrieme
ešte horúcu štólu. Posypeme práškovým cukrom a necháme vychladnúť.

Doba prípravy: asi 55 minút

Doba pečenia: asi 50 minút

VyVV stačí na: asi 16 porcií

Na cesto:

300 g hrozienok

100 ml rumu

375 g hladkej múky

1 balíček sušeného Droždia Dr.Oetker

100 ml mlieka

50 g cukru

1 balíček VaVV nilínového cukru
Dr.Oetker

štipka soli

1 zarovnaná PL perníkového korenia

2 vajcia

175 g zmäknutého masla
alebo margarínu

200 g kandizovanej citrusovej kôry

100 g mletých mandlí

Na potretie a ozdobenie:

75 g rozpusteného masla

1 zarovnaná PL práškového cukru

Ešte potrebujeme:

lech na pečenie (30 x 40 cm)

Vianočná štóla
slávnostné raňajky

1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s kypriacim práškom a cukrom.
Pridáme maslo alebo margarín, vaja cia a mlieko a vyšľaháme elektrickým
ručným šľahačom na naja vyššom stupni dohladka. Cesto nanesieme
na vymastený plech vyložený papierom na pečenie a uhladíme.
Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 190 °C
TeTT plovzdušná rúra: 170 °C
Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 12 minút

2. Plát necháme vychladnúť.

3. Náplň pripravíme s mliekom, cukrom a maslom podľa návodu na obale.

4. Z plátáá u stiahneme papier na pečenie, na ktkk orom sa piekokk l. Plátáá nakrájá ame na 5 pásov
s dĺžkou 30 cm, pričom každý pás musí byť rôzne široký (12 cm, 10 cm, 8 cm,
5 cm a 3 cm). Pásy plátu potrieme džemom. Polovicou náplne zlepíme pásy
tak, aby vznikla strecha. Druhou polovicou náplne pomocou cukrárskeho vrecka
nastriekame pusinky. Múčnik odložíme do chladničky a necháme stuhnúť.

5. Na ozdobenie vyvv vyy aľkáme marcipán a pomocou formičiek povyvv kraja ujeme hviezdičkykk ,yy
ktorými strechu ozdobíme. Nakoniec celý múčnik posypeme dreňou zo struku.

Slávnostná hviezdičková
strecha

efektné

Doba prípravy: asi 35 minút

Doba pečenia: asi 12 minút

VyVV stačí na: asi 16 porcií

Na cesto:

175 g hladkej múky

2 zarovnané KL Kypriaceho prášku
do pečiva Dr.Oetker

100 g cukru

75 g zmäknutého masla
alebo margarínu

3 vajcia

1 PL mlieka

Na náplň:

1 balíček Krémovej náplne
čokoládovej Dr.Oetker

200 ml studeného mlieka

3 zarovnané PL práškového cukru

125 g zmäknutého masla

170 g višňového džemu

Na ozdobenie:

1 balenie Marcipánu Dr.Oetker

½ VaVV nilkového struku „Bourbon“
Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

lech na pečenie (30 x 40 cm)

elektrický ručný šľahač

cukrárske vrecko so zrezanou
trubičkou

formičky na vykrajovanie v tvare
hviezdičky (rôzne veľkosti)

TIP:
Štólu môžeme dobre
uchovať zabalenú 
do potravinárskej 
fólie alebo do alobalu.

TIPY:
Múčnik pred  
podávaním ešte 
posypeme kakaom. 

V prípade potreby 
je možné múčnik 
aj zamraziť.


