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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 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.

Vysvetlenie použitých piktogramov a značiek:
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Máte radi čerstvo upečené múčniky? 

V knihe Pečieme s láskou už 10 rokov nájdete
52 najlepších receptov z našich publikácií
„Pečieme s láskou“ + ako BONUS 10 nových
moderných múčnikov vhodných nielen ku káve.
Knihy z edície Pečieme s láskou si môžete 
objednať na: eshop.oetker.sk

Jar sa nám ukázala a slniečko nás svojimi lúčmi už hreje. 
Aj Vy môžete potešiť svojich blízkych vlastnoručne upečenými
sladkými alebo slanými dobrotami z kysnutého cesta 
spoločne s milým venovaním, ktoré býva vítanou pozornosťou
a jedinečnou formou, ako urobiť radosť Vašim priateľom 
a známym.  

S láskou upečte a pridajte originálne venovanie na chutný 
slivkový koláč s chrumkavou mrveničkou pre tú najlepšiu 
priateľku na svete alebo aromatický špaldový koreňový 
chlieb na oslavu. Potešte milovanú mamičku voňavými 
marhuľovo-mandľovými srdiečkami. 

Nechajte sa aj Vy zlákať kreatívnym nadšením a prekvapte
svojich priateľov a známych, či už pri nejakej zvláštnej 
príležitosti, alebo skrátka len tak!

Prajeme Vám veľa zábavy pri jarnom pečení a obdarúvaní! 

Milí priatelia! 

Katarína Vargová                                   
Zákaznícky servis                                   

Iveta Krausová
Skúšobná kuchyňa
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1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s droždím, soľou, cukrom 
a vanilínovým cukrom. Pridáme mlieko, maslo a vajce a ručne vypracujeme 
dohladka. Cesto zaprášime múkou, prikryjeme utierkou a necháme asi 
45 minút na teplom mieste kysnúť.

2. Na prípravu náplne zmiešame v hrnci mak s cukrom a vanilkovým cukrom. 
Pridáme mlieko a hrozienka, krátko povaríme a necháme vychladnúť.

3. Vykysnuté cesto na pomúčenej pracovnej ploche pomocou váľka vyvaľkáme 
na plát (asi 30 x 40 cm) a nakrájame na 12 rovnakých dielov.    

4. Do stredu každého dielu nanesieme náplň. Okraje cesta spojíme stlačením 
a prenesieme na vymastený plech spojenou časťou nadol. Povrch buchiet 
potrieme pomocou štetca alebo pierka maslom a posypeme vanilkovým cukrom. 
Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 190 °C

Teplovzdušná rúra: 170 °C

Plynová rúra: stupeň 4

Doba pečenia: asi 35 minút 

5. Buchty necháme vychladnúť.

�Makové buchty
ako od babičky

Doba prípravy: asi 40 minút

Doba pečenia: asi 35 minút

Vystačí na: 12 kusov 

Na cesto:

500 g hladkej múky

1 balíček sušeného Droždia Dr.Oetker

štipka soli

75 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru Dr.Oetker

250 ml vlažného mlieka

75 g rozpusteného masla

1 vajce

Na náplň:

150 g mletého maku

100 g práškového cukru

1 balíček Vanilkového cukru Dr.Oetker

100 ml mlieka

50 g hrozienok

Na potretie:

100 g rozpusteného masla

1 balíček Vanilkového cukru Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

plech na pečenie s vyšším okrajom
(20 x 30 cm)

TIP:
Buchty môžeme 
pripraviť napr. 
s jablkovou alebo
tvarohovou náplňou.
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1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s droždím, soľou, cukrom 
a vanilínovým cukrom. Pridáme mlieko, maslo a vajce a ručne vypracujeme 
dohladka. Cesto zaprášime múkou, prikryjeme utierkou a necháme asi 
45 minút na teplom mieste kysnúť.

2. Vykysnuté cesto na pomúčenej pracovnej ploche pomocou váľka vyvaľkáme 
na kruh s priemerom asi 35 cm. Marcipán vyvaľkáme rovnakým spôsobom 
na kruh s takým istým priemerom ako cesto, položíme na cesto a nakrájame 
na 16 rovnako veľkých dielov. Po obvode kruhu nastrúhame polevu. Každý 
kúsok zarolujeme smerom k špičke. Prenesieme na plech vyložený 
papierom na pečenie tak, aby špička rožteka bola dolu. Rožteky potrieme 
pomocou štetca alebo pierka mliekom. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 200 °C

Teplovzdušná rúra: 180 °C

Plynová rúra: stupeň 4

Doba pečenia: asi 20 minút 

3. Rožteky necháme vychladnúť. Môžeme podávať vlažné.

Marcipánové rožteky
jednohubky

Doba prípravy: asi 40 minút

Doba pečenia: asi 20 minút

Vystačí na: 16 kusov 

Na cesto:

400 g hladkej múky

1 balíček sušeného Droždia Dr.Oetker

1 zarovnaná KL soli

25 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru Dr.Oetker

150 ml vlažného mlieka

75 g rozpusteného masla

2 vajcia

Na náplň:

1 balíček Marcipánu Dr.Oetker

1 balíček Polevy tmavej Dr.Oetker

Na potretie:

1 PL mlieka

Ešte potrebujeme:

2 plechy na pečenie (30 x 40 cm)

TIP:
Namiesto Polevy
tmavej Dr.Oetker
môžeme použiť 
aj Polevu svetlú
Dr.Oetker alebo
Polevu De Luxe
Dr.Oetker.
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1. Na prípravu mrveničky v mise zmiešame múku s cukrom, vanilínovým cukrom 
a škoricovým cukrom. Pridáme maslo a ručne vypracujeme mrveničku.

2. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s droždím, soľou, cukrom a vanilínovým
cukrom. Pridáme mlieko, maslo a vajce a ručne vypracujeme dohladka. Cesto 
zaprášime múkou, prikryjeme utierkou a necháme asi 45 minút na teplom 
mieste kysnúť.

3. Vykysnuté cesto rozdelíme na polovice. Jednu polovicu cesta na pomúčenej 
pracovnej ploche pomocou váľka vyvaľkáme na plát 30 x 40 cm. Plát nanesieme
na vymastený a múkou vysypaný plech. Na cesto nanesieme lekvár a rovnomerne
rozotrieme. Druhú polovicu cesta vyvaľkáme na plát 30 x 40 cm a opatrne 
položíme na lekvár. Na niekoľkých miestach poprepichujeme vidličkou, potrieme 
mliekom a posypeme mrveničkou. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 180 °C

Teplovzdušná rúra: 160 °C

Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 35 minút

4. Na ozdobenie pripravíme polevu s vodou podľa návodu na obale a ešte horúci 
koláč prikrášlime.

5. Koláč necháme vychladnúť. 

Mrveničkový koláč s lekvárom
ku káve

Doba prípravy: asi 45 minút

Doba pečenia: asi 35 minút

Vystačí na: asi 24 porcií   

Na mrveničku:

230 g hladkej múky

50 g práškového cukru

1 balíček Vanilínového cukru Dr.Oetker

1 balíček Škoricového cukru Dr.Oetker

150 g masla

Na cesto:

380 g hladkej múky

1 balíček sušeného Droždia Dr.Oetker

štipka soli

75 g práškového cukru

1 balíček Vanilínového cukru Dr.Oetker

150 ml vlažného mlieka

50 g rozpusteného masla

1 vajce

Na náplň:

250 g lekváru

2 PL mlieka

Na ozdobenie:

1 balíček Polevy v prášku 
s citrónovou príchuťou Dr.Oetker

3 PL vody

Ešte potrebujeme:

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

TIP:
V prípade potreby
je možné koláč 
aj zamraziť.
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1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s droždím, soľou, cukrom 
a vanilínovým cukrom. Pridáme mlieko, maslo, vajce a bielok a ručne 
vypracujeme dohladka. Cesto zaprášime múkou, prikryjeme utierkou 
a necháme asi 45 minút na teplom mieste kysnúť.

2. Na prípravu náplne uvaríme Zlatý klas podľa návodu na obale, ale s 300 ml 
mlieka a 50 g cukru a necháme vychladnúť.

3. Z vykysnutého cesta na pomúčenej pracovnej ploche vytvoríme valček 
a nakrájame ho na 12 rovnakých dielov. Každý diel rozdelíme na 3 menšie diely 
a vytvoríme valčeky dlhé asi 15 cm. Z troch valčekov upletieme vrkoč, jeho konce 
spojíme a nanesieme na plech vyložený papierom na pečenie. Venčeky potrieme 
pomocou štetca alebo pierka žĺtkom rozšľahaným v mlieku. Do každého venčeka 
nanesieme náplň. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 200 °C

Teplovzdušná rúra: 180 °C

Plynová rúra: stupeň 4

Doba pečenia: asi 15 minút

4. Venčeky necháme vychladnúť.

5. Na ozdobenie nanesieme hrozno do stredu venčekov. Tortové želé 
pripravíme s vodou a cukrom podľa návodu na obale a venčeky ním 
pomocou štetca alebo pierka potrieme. 

Hroznové vrkôčiky
efektné

Doba prípravy: asi 45 minút

Doba pečenia: asi 15 minút

Vystačí na: 12 kusov 

Na cesto:

450 g hladkej múky

1 balíček sušeného Droždia Dr.Oetker

1 zarovnaná KL soli

75 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru Dr.Oetker

175 ml vlažného mlieka

100 g rozpusteného masla

1 vajce

1 bielok

Na náplň:

1 balíček Zlatého klasu Dr.Oetker 

300 ml mlieka

50 g cukru

Na potretie:

1 žĺtok

1 PL mlieka

Na ozdobenie:

400 g hrozna bez jadierok

1 balíček Tortového želé číreho 
Dr.Oetker

250 ml vody

2 zarovnané PL cukru

Ešte potrebujeme:

2 plechy na pečenie (30 x 40 cm)  

TIP:
Venčeky môžeme
podávať so 
šľahačkou.
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1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s droždím, soľou a vanilínovým 
cukrom. Pridáme med, mlieko, maslo a vajce a ručne vypracujeme dohladka. 
Cesto zaprášime múkou, prikryjeme utierkou a necháme asi 45 minút 
na teplom mieste kysnúť.

2. Na prípravu náplne jablká nakrájame na menšie mesiačiky. V mise zmiešame 
kyslú smotanu s cukrom a vanilkovým cukrom a metličkou vymiešame dohladka. 
Nakoniec pridáme mandle. 

3. Vykysnuté cesto na pomúčenej pracovnej ploche pomocou váľka vyvaľkáme 
na plát 30 x 40 cm a prenesieme na vymastený a múkou vysypaný plech. 
Na cesto naukladáme rovnomerne jablká a potrieme ich náplňou. Vložíme 
do predhriatej rúry a pečieme. 

Elektrická rúra: 180 °C

Teplovzdušná rúra: 160 °C

Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 40 minút

4. Koláč necháme vychladnúť.  

Doba prípravy: asi 45 minút

Doba pečenia: asi 40 minút

Vystačí na: asi 24 porcií 

Na cesto:

375 g hladkej múky

1 balíček sušeného Droždia Dr.Oetker

štipka soli

1 balíček Vanilínového cukru Dr.Oetker

75 g tekutého medu

125 ml vlažného mlieka

75 g rozpusteného masla

1 vajce

Na náplň:

800 g očistených nelúpaných jabĺk

250 g kyslej smotany

90 g cukru

1 balíček Vanilkového cukru Dr.Oetker

100 g mandľových plátkov

Ešte potrebujeme:

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

Jablkový koláč
s kyslou smotanou 

šťavnatý

TIP:
Kyslú smotanu
môžeme nahradiť
hustým bielym 
jogurtom.
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1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s droždím a soľou. Pridáme vodu 
a olej a ručne vypracujeme dohladka. Cesto zaprášime múkou, prikryjeme 
utierkou a necháme asi 45 minút na teplom mieste kysnúť.

2. Na prípravu náplne na panvici s olejom orestujeme najemno nakrájanú cibuľu. 
Pridáme mäso, pretlačený cesnak a na kocky nakrájanú červenú papriku. 
Ochutíme rozmarínom, paprikou, soľou a čiernym korením a asi 5 minút 
restujeme. Zmes odstavíme, vmiešame kozí syr a necháme vychladnúť.  

3. Do vykysnutého cesta ručne zapracujeme náplň. Z cesta vytvarujeme placky, 
ktoré nanesieme na plech vyložený papierom na pečenie. Vložíme 
do predhriatej rúry a pečieme. 

Elektrická rúra: 180 °C

Teplovzdušná rúra: 160 °C

Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 25 minút 

4. Na prípravu dipu v mise zmiešame kyslú smotanu s pretlačeným cesnakom, 
soľou a čiernym korením.

5. Pečivo možno podávať teplé aj studené. Podávame s dipom.

Stredomorské pečivo 
s mletým mäsom

chuťový zážitok

Doba prípravy: asi 45 minút

Doba pečenia: asi 25 minút

Vystačí na: asi 25 kusov 

Na cesto:

350 g hladkej múky

1 balíček sušeného Droždia Dr.Oetker

1 zarovnaná KL soli

200 ml vlažnej vody

2 PL oleja

Na náplň:

1 PL oleja

1 malá červená cibuľa

350 g mletého mäsa

2 strúčiky cesnaku

1 menšia červená paprika

1 zarovnaná PL rozmarínu

1 zarovnaná KL mletej sladkej papriky

1 zarovnaná KL soli

½ KL čierneho korenia

100 g krémového kozieho syra

Na dip:

200 g kyslej smotany

1 strúčik cesnaku

štipka soli

štipka korenia

Ešte potrebujeme:

2 plechy na pečenie (30 x 40 cm)

TIPY:
Pre výraznejšiu
chuť môžeme 
pečivo posypať 
5 minút pred 
dopečením syrom. 

Dip možno pripraviť
s bylinkami alebo
s čili. 

Pečivo možno 
pripraviť 
s akýmkoľvek 
druhom mletého
mäsa.
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Lucka

David 

1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s droždím, soľou, cukrom, 
vanilínovým cukrom a kôrou. Pridáme mlieko, maslo, vajce, bielok, citronát 
a ručne vypracujeme dohladka. Cesto zaprášime múkou, prikryjeme utierkou 
a necháme asi 45 minút na teplom mieste kysnúť.

2. Z vykysnutého cesta na pomúčenej pracovnej ploche vytvoríme valček 
a rozdelíme ho na 6 rovnakých dielov. Hrnčeky vyložíme papierom na pečenie 
tak, aby asi 1 cm prečnieval. Cesto nanesieme do hrnčekov a hrnčeky položíme 
na plech. Pomocou štetca alebo pierka potrieme rozšľahaným žĺtkom. Vložíme 
do predhriatej rúry a pečieme. 

Elektrická rúra: 200 °C

Teplovzdušná rúra: 180 °C

Plynová rúra: stupeň 4

Doba pečenia: asi 30 minút

3. Minimazance necháme vychladnúť, potom ich vyklopíme.

Minimazance 
pečené v hrnčeku

netradičné

Doba prípravy: asi 40 minút

Doba pečenia: asi 30 minút

Vystačí na: 6 kusov 

Na cesto:

400 g hladkej múky

1 balíček sušeného Droždia Dr.Oetker

štipka soli

75 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru Dr.Oetker

kôra z 1 chemicky 
neošetreného citróna

150 ml vlažného mlieka

100 g rozpusteného masla

1 vajce

1 bielok

100 g citronátu

50 g hrozienok

Na potretie:

1 žĺtok

Ešte potrebujeme:

plech na pečenie

6 teplovzdorných hrnčekov  

TIP:
Ak nemáme 
teplovzdorné 
hrnčeky, môžeme
použiť formu 
na muffiny.
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lahodná

1. Na prípravu cesta v mise zmiešame obe múky s droždím, soľou, paprikou 
a čiernym korením. Pridáme margarín, syr a vodu a ručne vypracujeme 
dohladka. Cesto zaprášime múkou, prikryjeme utierkou a necháme 
asi 45 minút na teplom mieste kysnúť.

2. Vykysnuté cesto na pomúčenej pracovnej ploche rozdelíme na 2 rovnaké diely. 
Pomocou váľka vyvaľkáme na obdĺžniky 30 x 40 cm a nanesieme na plechy 
vyložené papierom na pečenie. Cesto pomocou štetca alebo pierka potrieme 
vodou a na niekoľkých miestach poprepichujeme vidličkou. Ostrým nožom 
alebo ostrôžkou každý plát nakrájame na 20 obdĺžnikov. Posypeme 
semienkami a soľou. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme. 

Elektrická rúra: 180 °C

Teplovzdušná rúra: 160 °C

Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 25 minút 

3. Sušienky necháme vychladnúť.

Slané sušienky 
so semienkami

chrumkavé

Doba prípravy: asi 35 minút

Doba pečenia: asi 25 minút

Vystačí na: asi 40 kusov

Na cesto:

150 g celozrnnej múky

150 g hladkej múky

1 balíček sušeného Droždia Dr.Oetker

1 zarovnaná KL soli

½ KL sladkej papriky

štipka korenia

50 g zmäknutého margarínu

150 g strúhaného tvrdého syra

180 ml teplej vody

Na potretie a posypanie:

50 ml vody

makové, sezamové 
a ľanové semienka

hrubá soľ

Ešte potrebujeme:

2 plechy na pečenie (30 x 40 cm)

TIPY:
V dobre uzavretej
nádobe vydržia 
až 3 týždne.

V prípade potreby
je možné sušienky
aj zamraziť.
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1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s droždím a soľou. Pridáme vodu 
a olej a ručne vypracujeme dohladka. Cesto zaprášime múkou, prikryjeme 
utierkou a necháme asi 45 minút na teplom mieste kysnúť.

2. Na prípravu náplne avokáda olúpeme, nakrájame na malé kocky a vložíme 
do misky. Pridáme cibuľku nakrájanú na kolieska, bylinky, horčicu, med 
a citrónovú šťavu. Dochutíme soľou a čiernym korením a premiešame.    

3. Vykysnuté cesto na pomúčenej pracovnej ploche rozdelíme na 10 dielov. 
Z každého dielu vytvarujeme guľôčku a nanesieme ju na plech vyložený 
papierom na pečenie. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme. 

Elektrická rúra: 180 °C

Teplovzdušná rúra: 160 °C

Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 35 minút 

4. Pečivo necháme vychladnúť. Potom ho pozdĺžne rozkrojíme a pomocou 
lyžičky na povrch nanesieme náplň.

5. Prikrášlime plátkom lososa a vetvičkou kôpru.

Avokádovo-lososové
mištičky

pikantné

Doba prípravy: asi 30 minút

Doba pečenia: asi 35 minút

Vystačí na: asi 20 kusov 

Na cesto:

350 g hladkej múky

1 balíček sušeného Droždia Dr.Oetker

1 zarovnaná KL soli

200 ml vlažnej vody

2 PL oleja

Na náplň:

2 zrelé avokáda

3 jarné cibuľky

1 zarovnaná PL čerstvých byliniek

4 zarovnané PL dijonskej horčice

2 PL tekutého medu

trošku citrónovej šťavy

štipka soli

štipka korenia

Na ozdobenie:

300 g plátkov údeného lososa

kôpor

Ešte potrebujeme:

plech na pečenie (30 x 40 cm)

TIP:
Na spestrenie
môžeme polovicu
mištičiek ozdobiť
namiesto lososa
parmskou šunkou.
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1. Na prípravu cesta zmiešame v mise múku s droždím, soľou a cukrom. Pridáme 
olej, ocot a vodu a ručne vypracujeme dohladka. Cesto zaprášime múkou, 
prikryjeme utierkou a necháme asi 45 minút na teplom mieste kysnúť.

2. Na prípravu náplne nakrájame slivky na malé kúsky a cibuľu nadrobno. V hrnci 
rozpálime olej, pridáme cibuľu a soľ a asi 15 minút dusíme. Pridáme cukor, 
ocot a slivky a asi 5 minút povaríme. Nakoniec vmiešame kyslú smotanu 
a necháme vychladnúť.

3. Vykysnuté cesto na pomúčenej pracovnej ploche rozdelíme na polovice. 
Z každej vyvaľkáme plát asi 20 x 30 cm a rozkrájame na 8 obdĺžnikov. 
Náplň nanesieme na polovicu obdĺžnikov tak, aby zostal voľný okraj široký 
asi 1 cm. Zrolujeme, konce pritlačíme k sebe a položíme na plech vyložený 
papierom na pečenie spojom nadol. Povrch taštičiek uprostred nakrojíme 
ostrým nožom a trošku roztvoríme. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme. 

Elektrická rúra: 180 °C

Teplovzdušná rúra: 160 °C

Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 25 minút

4. Taštičky podávame najlepšie teplé.

Cibul’ovo-slivkové taštičky
sladkokyslé

Doba prípravy: asi 45 minút

Doba pečenia: asi 25 minút

Vystačí na: asi 16 kusov 

Na cesto:

500 g hladkej múky

1 balíček sušeného Droždia Dr.Oetker

1 zarovnaná KL soli

1 zarovnaná KL cukru

4 PL oleja

4 PL bieleho balzamikového octu

250 ml teplej vody

Na náplň:

200 g sušených sliviek

2 väčšie červené cibule

4 PL oleja

½ KL soli

1 zarovnaná PL cukru

2 PL bieleho balzamikového octu

150 g kyslej smotany

Ešte potrebujeme:

2 plechy na pečenie (30 x 40 cm) 

TIP:
Na zosilnenie 
chuti sliviek 
môžeme do náplne
pridať nadrobno 
nakrájanú anglickú
slaninu.
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1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s droždím, cukrom a vanilínovým 
cukrom. Pridáme maslo alebo margarín, tvaroh a vajce a ručne vypracujeme 
dohladka. Cesto zaprášime múkou, prikryjeme utierkou a necháme asi 45 minút 
na teplom mieste kysnúť.

2. Na prípravu náplne necháme marhule na sitku odkvapkať. Marcipán nakrájame 
na menšie kúsky a v mise s tvarohom pomocou mixéra rozmixujeme dohladka.

3. Vykysnuté cesto na pomúčenej pracovnej ploche pomocou váľka vyvaľkáme 
na plát hrubý asi 0,5 cm a pomocou formičky vykrajujeme srdiečka. Prenesieme 
ich na plech vyložený papierom na pečenie. Srdiečka potrieme náplňou tak, 
aby zostal voľný okraj široký asi 1 cm. Na náplň naukladáme marhule reznou 
stranou nadol. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.  

Elektrická rúra: 180 °C

Teplovzdušná rúra: 160 °C

Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 20 minút

4. Na ozdobenie plátky mandlí opražíme na panvici bez tuku a necháme 
vychladnúť. V kastróliku zahrejeme džem. Pomocou štetca alebo pierka 
upečené srdiečka potrieme a posypeme plátkami mandlí.

Marhul’ovo-mandl’ové srdiečka
z lásky

Doba prípravy: asi 45 minút

Doba pečenia: asi 20 minút

Vystačí na: asi 12 kusov

Na cesto:

375 g hladkej múky

1 balíček sušeného Droždia Dr.Oetker

75 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru Dr.Oetker

125 g zmäknutého masla 
alebo margarínu

125 g mäkkého polotučného tvarohu

1 vajce

Na náplň:

marhuľový kompót 
(hmotnosť po odkvapkaní 470 g) 

1 balíček Marcipánu Dr.Oetker

125 g mäkkého polotučného tvarohu

Na potretie a ozdobenie:

2 zarovnané PL marhuľového džemu

50 g mandľových plátkov

Ešte potrebujeme:

ponorný mixér

formičku v tvare srdca (asi 10 cm)

plech na pečenie (30 x 40 cm)

TIP:
Ak nemáme 
k dispozícii formičku
v tvare srdiečka,
rozkrájame cesto na
štvorce a vytvoríme
šatôčky.  

DO rec40 SK 2015 A5_Receptar x CZ.qxd  20.02.15  15:11  Stránka 14



1. Na prípravu cesta zmiešame v mise múku s droždím, soľou a cukrom. Pridáme 
syr, olej a vodu a ručne vypracujeme dohladka. Cesto zaprášime múkou, 
prikryjeme utierkou a necháme asi 45 minút na teplom mieste kysnúť. 

2. Cesto na pomúčenej pracovnej ploche pomocou váľka vyvaľkáme na kruh 
s priemerom asi 20 cm a ostrým nožom rozdelíme na 4 rovnaké diely. Každý 
diel stočíme do špirály a prenesieme na plech vyložený papierom na pečenie. 
Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 240 °C

Teplovzdušná rúra: 220 °C

Plynová rúra: stupeň 5

Doba pečenia: asi 10 minút 

3. Po 10 minútach znížime teplotu a chlieb dopečieme.

Elektrická rúra: 180 °C

Teplovzdušná rúra: 160 °C

Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 10 minút 

4. Chleby necháme vychladnúť.

Špaldový koreňový chlieb
zdravé

Doba prípravy: asi 35 minút

Doba pečenia: asi 10 + 10 minút

Vystačí na: 4 kusy 

Na cesto:

400 g celozrnnej špaldovej múky

1 balíček sušeného Droždia Dr.Oetker

1 zarovnaná KL soli

1 zarovnaná PL cukru

125 g tvarohového bylinkového syra 

3 PL oleja

200 ml vlažnej vody

Ešte potrebujeme:

plech na pečenie (30 x 40 cm)

TIPY:
Pečivo môžeme 
posypať napríklad
ľanovými alebo 
sezamovými 
semienkami, rascou
a hrubozrnnou 
soľou. 

V prípade potreby
je možné chlieb 
aj zamraziť.
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1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s droždím a soľou. Pridáme kyslú 
smotanu a vodu a ručne vypracujeme dohladka. Cesto zaprášime múkou, 
prikryjeme utierkou a necháme asi 45 minút na teplom mieste kysnúť. 

2. Cesto na pomúčenej pracovnej ploche rozdelíme na polovice. Do jednej polovice 
zapracujeme na kolieska nakrájanú cibuľku, rajčiny nakrájané na malé kúsky 
a papriku. Do druhej polovice zapracujeme pesto, bylinky, šunku nakrájanú 
na malé kúsky a syr. Každé cesto rozdelíme na polovice a vytvarujeme valčeky 
dlhé asi 30 cm. Paprikové a pestové valčeky spletieme a ostrým nožom 
nakrájame na 4 diely. Nanesieme na plech vyložený papierom na pečenie 
a potrieme vodou. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme. 

Elektrická rúra: 190 °C

Teplovzdušná rúra: 170 °C

Plynová rúra: stupeň 4

Doba pečenia: asi 40 minút 

3. Pletence necháme vychladnúť alebo podávame vlažné.

Stredomorský pletenec
slaná pochúťka

Doba prípravy: asi 45 minút

Doba pečenia: asi 40 minút

Vystačí na: 8 kusov

Na cesto:

500 g hladkej múky

1 balíček sušeného Droždia Dr.Oetker

2 zarovnané KL soli

250 g kyslej smotany

200 ml vlažnej vody

Na náplň:

3 jarné cibuľky

100 g sušených rajčín 
naložených v oleji

1 zarovnaná KL sladkej papriky

2 zarovnané PL bazalkového pesta

2 zarovnané KL nasekaných byliniek

100 g šunky

50 g strúhaného syra 

Ešte potrebujeme:

2 plechy na pečenie

TIPY:
Pre výraznejšiu
chuť pletenca
môžeme šunku 
zameniť napríklad
za údené mäso. 

V prípade potreby
je možné pletenec
aj zamraziť.
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1. Na prípravu cesta zmiešame v mise múku s droždím, soľou a cukrom. Pridáme 
vodu a olej a ručne vypracujeme dohladka. Cesto zaprášime múkou, prikryjeme 
utierkou a necháme asi 45 minút na teplom mieste kysnúť.

2. Na prípravu náplne mrkvu aj cuketu očistíme a nakrájame na menšie kocky. 
V hrnci zahrejeme olej, pridáme zeleninu, osolíme, okoreníme a asi 5 minút 
podusíme. Syr zmiešame so škrobom, pridáme ku zelenine a krátko povaríme. 
Odstavíme a necháme vychladnúť.

3. Vykysnuté cesto na pomúčenej pracovnej ploche rozdelíme na 12 dielov. 
Z každého dielu pomocou valčeka vyvaľkáme placky s priemerom asi 10 cm 
a vyložíme nimi košíčky vo forme. Do vytvorených košíčkov nanesieme náplň. 
Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 180 °C

Teplovzdušná rúra: 160 °C

Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 25 minút 

4. Tortičky podáváme vlažné.

Doba prípravy: asi 45 minút

Doba pečenia: asi 25 minút

Vystačí na: 12 kusov 

Na cesto:

350 g hladkej múky

1 balíček sušeného Droždia Dr.Oetker

1 zarovnaná KL soli

1 zarovnaná KL cukru

150 ml vlažnej vody

2 PL oleja

Na náplň:

300 g mrkvy

300 g cukety

2 PL oleja

½ KL soli

štipka korenia

125 g tvarohového bylinkového syra

1 zarovnaná KL Gustinu jemného 
kukuričného škrobu Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

formu na muffiny 

12 papierových košíčkov

Zeleninové tortičky
vegetariánske

TIP:
Mrkvu možno 
nahradiť tekvicou 
a dochutiť podľa
chuti bylinkami 
a korením.
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1. Na prípravu cesta zmiešame v mise múku s droždím, soľou a cukrom. Pridáme 
olej a vodu a ručne vypracujeme dohladka. Cesto zaprášime múkou, prikryjeme 
utierkou a necháme asi 45 minút na teplom mieste kysnúť.

2. Na prípravu náplne rajčinky nakrájame na menšie kúsky a vložíme do misy. 
Pridáme mäso, vajce, kyslú smotanu, najemno nakrájanú cibuľu, korenie, 
soľ a čierne korenie a vareškou dôkladne premiešame.  

3. Cesto rozdelíme na polovice a na pomúčenej pracovnej ploche pomocou váľka 
vyvaľkáme na pláty s rozmermi 30 x 40 cm. Z každého plátu nakrájame 9 obdĺžnikov,
na spodnú tretinu každého obdĺžnika nanesieme náplň a zrolujeme. Tyčinky 
prenesieme na plech vyložený papierom na pečenie. Pomocou štetca alebo pierka
ich potrieme mliekom a posypeme syrom. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.  

Elektrická rúra: 200 °C

Teplovzdušná rúra: 180 °C

Plynová rúra: stupeň 4

Doba pečenia: asi 25 minút 

4. Tyčinky možno podávať teplé aj studené.

Syrové tyčinky
plnené mäsom

na večierok

Doba prípravy: asi 35 minút

Doba pečenia: asi 25 minút

Vystačí na: 18 kusov 

Na cesto:

500 g hladkej múky

1 balíček sušeného Droždia Dr.Oetker

2 zarovnané KL soli

1 zarovnaná KL cukru

3 PL oleja

250 ml vlažnej vody 

Na náplň:

100 g cherry rajčiniek

250 g mletého mäsa

1 vajce

125 g kyslej smotany

1 menšia červená cibuľa

½ KL provensálskeho korenia

štipka soli

štipka korenia

Na potretie:

2 PL mlieka

100 g nastrúhaného syra 
(napr. gouda)

Ešte potrebujeme:

2 plechy na pečenie (30 x 40 cm)

TIPY:
Syrové tyčinky
môžeme posypať
napríklad ľanovými
alebo sezamovými
semienkami, rascou
a hrubozrnnou 
soľou.

V prípade potreby
je možné tyčinky 
aj zamraziť.

Tyčinky možno 
pripraviť 
s akýmkoľvek 
druhom mletého
mäsa.
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1. Na prípravu mrveničky v mise zmiešame vločky s cukrom. Pridáme maslo a ručne 
vypracujeme mrveničku.

2. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s droždím, soľou, cukrom a vanilínovým 
cukrom. Pridáme mlieko, maslo a vajce a ručne vypracujeme dohladka. Cesto 
zaprášime múkou, prikryjeme utierkou a necháme asi 45 minút na teplom 
mieste kysnúť.

3. Na prípravu náplne necháme slivky na sitku odkvapkať a šťavu zachytíme. Slivky 
nakrájame na menšie kúsky. Vložíme do hrnca, zalejeme 100 ml šťavy a privedieme 
k varu. Vo zvyšku šťavy rozmiešame Zlatý klas s cukrom. Zmes nalejeme do hrnca 
a asi minútu povaríme. Hrniec odstavíme a necháme vychladnúť.

4. Vykysnuté cesto nanesieme do vymastenej a múkou vysypanej formy a vytvoríme 
okraj vysoký asi 3 cm. Cesto posypeme polovicou mandľových plátkov, nanesieme 
náplň a uhladíme. Povrch koláča posypeme mrveničkou a zvyškom mandľových 
plátkov. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 180 °C

Teplovzdušná rúra: 160 °C

Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 35 minút 

5. Koláč necháme vychladnúť.  

6. Na ozdobenie pripravíme polevu s vodou podľa návodu na obale a koláč prikrášlime.

Doba prípravy: asi 45 minút

Doba pečenia: asi 35 minút

Vystačí na: asi 12 porcií 

Na mrveničku:

100 g ovsených vločiek

100 g cukru

75 g masla

Na cesto:

300 g hladkej múky

1 balíček sušeného Droždia Dr.Oetker

štipka soli

75 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru Dr.Oetker

75 ml vlažného mlieka

100 g rozpusteného masla

1 vajce

Na náplň:

slivkový kompót 
(hmotnosť po odkvapkaní 760 g)

200 ml šťavy z kompótu 
(prípadne doplnenej vodou)

1 balíček Zlatého klasu Dr.Oetker

40 g cukru

100 g mandľových plátkov

Na ozdobenie:

1 balíček Polevy v prášku 
s citrónovou príchuťou Dr.Oetker

3 PL vody

Ešte potrebujeme:

koláčovú formu (Ø 28 cm)

Slivkový koláč
s chrumkavou mrveničkou

osvedčená klasika

TIP:
Koláč chutí výborne
aj s višňami.

DO rec40 SK 2015 A5_Receptar x CZ.qxd  20.02.15  15:11  Stránka 19



Dr.Oetker s.r.o., Ľadová 14, 811 05 Bratislava • www.oetker.sk

Farby sú teraz hitom
Pečenie sa pomaly, ale isto stáva módnou záležitosťou. Už nechceme, 
aby torty a koláče iba chutili, ale aby aj dobre vyzerali a zaujali. 
Farby sú hitom jari a Vaše torty by nemali zaostávať. 

ModráModrá, žltážltá, zelenázelená a červenáčervená – oblečte svoje cukrárske diela do farebných 
šiat, ktoré im dodajú nový rozmer. Ak neviete, ako na to, siahnite po originálnej 
novinke od Dr.Oetker. 

Vďaka novým gélovým farbám už nebude 
problém zafarbiť cesto, fondán či marcipán. 

Vyskúšajte nový jedinečný BB Puding krupicový s vanilkovou 
arómou. Je vhodnou alternativou desiatej alebo ľahkej večere 
nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Je sýtejší než bežný puding.

Nový BB Puding krupicový obsahuje kvalitnú semolinovú 
krupicu, ktorá zaručuje jedinečnú chuť pripraveného pudingu 
a zároveň i vyššiu nutričnú hodnotu. Klasická rýchla príprava 
domáceho pudingu len s ½ l mlieka a 40 g cukru. 

BB puding krupicový 
s vanilkovou arómou

Jedinečná ch
uť 

a konzistenci
a!
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