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Tajomstvo hustého domáceho džemu
Nebojte sa, príprava domácich džemov nie je žiadna alchýmia! TaTT ja omstvo hustého
džemu plného ovocia je jednoduché a my Vám ho prezradíme!

TeTT n pravýv chutný domáci džem by mal byť
pripravený z čerstvého, nepoškodeného
a zrelého ovocia a zároveň by mal byť
správne hustý, aby sa ľaľľ hko roztieral.

KvKK alitné ovocie Vám zaručí správnu chuť
džemu, ale čo Vám zaručí jeho správnu
hustotu? Správna odpoveď je pektkk ítt níí yn !
Pektk íny sú prírodné látky obsiahnuté
vo všetkých druhoch ovocia. Množstvo
pektínov, vďaďď ka ktorým je džem hustý,
však závisí od týchto faktorov:

1. od zrelosti ovocia – čím je ovocie
zrelšie, tým menej pektínov má
a naopak čím je ovocie menej zrelé,
tým viac pektínov obsahuje

2. od typu daného ovocia – niektoré
ovocie obsahuje pektínov dostatok
(napr. citrusové plody a jablká) a iné
menej (napr. čerešne)

TaTT ja omstvom dobrého džemu je teda
uvariť džem zo zrelého ovocia, ktoré
je chutnejšie než ovocie nezrelé.
Zrelé ovocie však obsahuje pektínov
málo a preto hrozí, že džem bude riedky.

Riešením je použitie želírovacích 
prípravkov Dr.Oetker!
Ako želírujúce látky sú v nich
obsiahnuté iba prírodné pektk íny
zísíí kané z citrusových plodov a jabĺk,
ktk oré toto ovocie prirodzene obsahuje.
Vďaka pridaniu pektínov vo forme
Želírovacieho cukru alebo želírovacieho
prípravku Gelfix pri príprave domáceho
džemu sa môžete spoľaľľ hnúť,
žžee ssaa ddžžeemm vvžžddyy ppooddaarríí!!

VViac informácií na
www.zavaranie.sk



Farby ovocia

ľaľľ hká príprava

stredná obtiažnosť

predpokladáme skúsenosti so zaváraním

príprava do 20 min.

príprava do 40 min.

príprava do 60 min.

KL = kávová lyžička

PL = polievková lyžica

Pripomíname, že všetky recepty sú vyskúšané len s výrobkami Dr.Oetker.
Zaváraniny uchovávame na chladnom a suchom mieste. Otvorené poháre skladujeme v chladničke a rýchlo spotrebujeme.

VyV svetlenie použitých piktogramov a značiek:

Jana Lindišová
Zákaznícky servis

Iveta Krausová
Skúšobná kuchyňa

Hľaľľ dáte inšpiráciu na spracovanie tohtoročnej úrody
ovocia? Potom je pre Vás nový receptár Dr.Oetker,
hýriaci farbami ovocia, tou naja lepšou voľbou. TeTT nto rok
sme mysleli nielen na tých, ktorí maja ú na raňaja ky radi
chrumkavé pečivo s lahodným džemom, ale aja na tých,
ktorí chcú vyskúšať niečo netradičné.

Zástancov klasiky dozaista poteší Hruškovo-marhuľoľľ vý
džem. Milovníci nových chutí si určite prídu na svoje
vďaka Jablkovému želé s limetkou a mätou alebo
originálnemu Egrešovému želé s broskyňami. A chute
všetkých zaručene uspokojí rafinovaná Stredomorská

raja činová salsa, ktorá nesmie chýbať na žiadnej grilovacej
párty, znamenitá Čučoriedkovo-černicová omáčka, ktorá
spoločne s jogurtom vytvorí skvkk elú kombináciu, alebo
alkoholický Likér z višní, ktorý je však určený len pre
dospelých.

S receptami Dr.Oetker bude VaVV še zaváranie hýriť farbami!

Ak radi nielen zavárate,
ale aj pečiete, nenechajte si
ujsť knihu Pečieme s láskou 7
„Slávnostné, nepečené
a bleskové torty“.

Zakúpite na www.oetker.sk



1. Mleté oriešky za stáleho miešania opražíme na suchej panvici do hneda.

2. Odkôstkované a umyté marhule nakrájame na kúsky. Hrušky olúpeme,
nakrájame na kúsky a ponorným mixérom rozmixujeme.

3. Do veľkého hrnca vložíme kúsky marhúľ a rozmixované hrušky. Obsah balíčka
Gelfix Super 3:1 zmiešame s dvomi PL cukru a pridáme k ovociu. Za stáleho
miešania asi 1 minútu dôkladne povaríme.

4. Pridáme zvyšok cukru a privedieme do varu. Za stáleho miešania dôkladne
povaríme minimálne 5 minút. Pred ukončením varu pridáme pražené oriešky.
Na tanierik kvapneme 1 – 2 KL práve zvareného džemu. Ak je po vychladnutí
málo tuhý, vmiešame doň 2 zarovnané KL Kyseliny citrónovej Dr.Oetker.

5. Odoberieme prípadnú penu a ihneď plníme až po okraj do pripravených
pohárov. Uzavrieme viečkom, obrátime dnom nahor a asi 5 minút necháme
stáť na viečku. Pridaním orieškov sa trvanlivosť džemu skráti maximálne
na 4 mesiace.

1. Umyté jahody očistíme a nakrájame na kúsky. Odkôstkované a umyté
nektárinky nakrájame na malé kocky.

2. Ovocie vložíme do veľkého hrnca a veľmľľ i dobre premiešame
so Želírovacím ovocným cukrom. Za stáleho miešania privedieme do varu
a varíme minimálne 3 minúty. Na tanierik kvapneme 1 – 2 KL práve
zvareného džemu. Ak je po vychladnutí málo tuhý, vmiešame doň
2 zarovnané KL Kyseliny citrónovej Dr.Oetker.

3. Odoberieme prípadnú penu a ihneď plníme až po okraj do pripravených
pohárov. Uzavrieme viečkom, obrátime dnom nahor a asi 5 minút
necháme stáť na viečku.

Hruškovo-marhul′ový
džem

ssuper ovocný: 73% ovocia

Jahodový džem
s nektárinkami

vhodný pre diabetikov: 74% ovocia

Výdatnosť: asi 3 poháre à 375 ml

Doba prípravy: asi 30 minút

Prísady:

80 g mletých lieskových orieškov

700 g odkôstkovaných marhúľ

300 g hrušiek

1 balíček Gelfixu Super 3:1
Dr.Oetker

350 g cukru

Výdatnosť: asi 2 poháre à 375 ml

Doba prípravy: asi 25 minút

Prísady:

600 g jahôd

100 g odkôstkovaných nektáriniek

1 balenie Želírovacieho ovocného
cukru Dr.Oetker

TIP:

Pri pražení orieškov
dávame pozor, aby
príliš nestmavli,
mohli by zhorknúť.  



1. Umyté, prebraté čučoriedky a černice vložíme do veľkého hrnca, pridáme
pomarančovú a citrónovú šťavu. Obsah balíčka Gelfix zmiešame
s dvomi PL cukru, pridáme k ovociu a za stáleho miešania asi 1 minútu
dôkladne povaríme. Pridáme zvyšok cukru a privedieme do varu, povaríme
minimálne 5 minút.

2. Odoberieme prípadnú penu a ihneď plníme až po okraj do pripravených
pohárov. Poháre uzavrieme, obrátime dnom nahor a asi 5 minút necháme
stáť na viečku. Omáčka vydrží v chladničke asi 3 mesiace.

Čučoriedkovo-černicová
omáčka

ddo jogurtu

Výdatnosť: asi 5 pohárov à 375 ml

Doba prípravy: asi 30 minút

Prísady:

500 g čučoriedok

500 g černíc

500 ml pomarančovej šťavy
(asi z 1,5 kg pomarančov)

2 PL citrónovej šťavy

1 balíček Gelfixu Klasik 1:1
Dr.Oetker

1 150 g cukru

TIP:

Omáčku môžeme
pripraviť aj z 1 kg
zmrazenej ovocnej
zmesi.

1. VoVV veľkom hrnci privedieme do varu jablkovú šťavu s opláchnutou mätou,
necháme povariť asi 2 minúty a potom odložíme zo sporáka.

2. Zo šťavy odstránime mätu. Obsah balíčka Gelfix Extra 2:1 zmiešame
s dvomi PL cukru a pridáme k ovociu. Za stáleho miešania asi 1 minútu
dôkladne povaríme. Pridáme zvyšok cukru a privedieme do varu. Za stáleho
miešania dôkladne povaríme minimálne 5 minút. Pridáme limetkovú kôru
a varíme ešte 1 minútu. Na tanierik kvapneme 1 – 2 KL práve zvareného
želé. Ak je po vychladnutí málo tuhé, vmiešame doň 2 zarovnané KL Kyseliny
citrónovej Dr.Oetker.

3. Odoberieme prípadnú penu a ihneď plníme až po okraj do pripravených
pohárov. Uzavrieme viečkom, obrátime dnom nahor a asi 5 minút necháme
stáť na viečku. Poháre počas chladnutia niekoľkokrát obrátime, aby sa
limetková kôra dobre rozptýlila.

Jablkové želé 
s limetkou a mätou

extra ovocné: 66% ovocia

Výdatnosť: asi 3 poháre à 375 ml

Doba prípravy: asi 10 minút

Prísady:

1 l 100% jablkovej šťavy

3 stonky mäty

1 balíček Gelfixu Extra 2:1
Dr.Oetker

500 g cukru

nakrájaná kôra z 2 chemicky
neošetrených limetiek

TIP:

Limetky pred 
olúpaním 
opláchneme 
horúcou vodou.
Potom olúpeme 
tenkú vrstvu kôry 
a nakrájame 
na veľmi jemné 
prúžky.



1. Egreše umyjy eme, odstránime stopky a spoločne s 200 ml vody povaríme
asi 3 minúty v hrnci. Ponorným mixérom egreše rozmixujeme a prelejeme cez
sitko. Umyté, olúpané a odkôstkované broskyne nakrájame na malé kocky.

2. Do veľkého hrnca nalejeme šťavu, pridáme nakrájané broskyne a dôkladne
premiešame s Extra želírovacím cukrom. Za stáleho miešania privedieme
do varu a povaríme najmenej 5 minút. Na tanierik kvapneme 1 – 2 KL práve
zvareného želé. Ak je po vychladnutí málo tuhé, vmiešame doň 2 zarovnané
KL Kyseliny citrónovej Dr.Oetker.

3. Odoberieme prípadnú penu a ihneď plníme až po okraj do pripravených
pohárov. Uzavrieme viečkom, obrátime dnom nahor a asi 5 minút necháme
stáť na viečku.

1. Umyté a prebraté maliny rozmixujeme ručným ponorným mixérom.
VoVV veľkom hrnci dôkladne premiešame malinový pretlak, škoricový cukor
a Super želírovací cukor. Za stáleho miešania privedieme do varu
a dôkladne povaríme minimálne 5 minút. Na tanierik kvapneme 1 – 2 KL
práve zvareného džemu. Ak je po vychladnutí málo tuhý, vmiešame doň
2 zarovnané KL Kyseliny citrónovej Dr.Oetker.

2. Odoberieme prípadnú penu a ihneď plníme až po okraj do pripravených
pohárov. Uzavrieme viečkom, obrátime dnom nahor a asi 5 minút
necháme stáť na viečku.

Malinový džem
so škoricou

ssuper ovocný: 74% ovocia

Egrešové želé
s broskyňami

extra ovocné: 67% ovocia

Výdatnosť: asi 4 poháre à 375 ml

Doba prípravy: asi 40 minút

Prísady:

850 ml egrešovej šťavy
(asi z 1,4 kg egrešov)

200 ml vody

200 g odkôstkovaných broskýň

1 balenie Želírovacieho cukru
Extra 2:1 Dr.Oetker

Výdatnosť: asi 5 pohárov à 375 ml

Doba prípravy: asi 30 minút

Prísady:

1,5 kg malín

1 balíček Škoricového cukru
Dr.Oetker

1 balenie Želírovacieho cukru
Super 3:1 Dr.Oetker



1. Papriky očistíme a nakrájame na malé kocky. Rajčiny umyjyy eme
a nakrájame na malé kocky. Olivy nakrájame na plátky.

2. VoVV väčšom hrnci rozpálime olivový olej, pridáme kocky papriky
a podusíme. Pridáme rajčiny, olivy, ocot, cukor, škrob a pomôcku
na konzervovanie. Za stáleho miešania dôkladne povaríme minimálne
5 minút. Omáčku ochutíme soľoľľ u a korením a ihneď plníme až po okraj
do pripravených pohárov. Uzavrieme viečkom, obrátime a asi 5 minút
necháme stáť na viečku.

Stredomorská 
rajčinová salsa

nna záhradnú párty 

Výdatnosť: asi 7 pohárov à 375 ml

Doba prípravy: asi 60 minút

Prísady:

800 g žltých paprík (po očistení)

1,4 kg rajčín (po očistení)

200 g čiernych olív bez kôstok

2 PL olivového oleja

200 ml bieleho octu Balsamico
Bianco

400 g cukru

1 zarovnaná PL Solamylu jemného
zemiakového škrobu Dr.Oetker

1 balíček Pomôcky
na konzervovanie Dr.Oetker

1 zarovnaná KL soli

1/2 KL čerstvo namletého
čierneho korenia

1. Višne umyjyy eme, pomocou odšťavovacieho hrnca získame 2 l šťavy.
VaVV nilkový struk rozkrojíme. Dreň vyškriabeme pomocou tupej strany noža.
VaVV nilkový struk rozkrojíme na 6 dielov.

2. Do veľkého hrnca nalejeme odmeranú šťavu, vodu, vanilkovú dreň
a vanilkový struk. Vmiešame želírovací cukor. Privedieme do varu
a za stáleho miešania povaríme minimálne 5 minút. Vmiešame vodku
a likér necháme trochu vychladnúť.

3. Likér naplníme do fliaš, do každej fľaľľ še vložíme kúsok vanilkového struku
a uzatvoríme. Likér podávame vychladený. Pred podávaním potrepeme.

Likér z višní
pre dospelých

ýdatnosť: asi 6 fliaš à 500 ml

Doba prípravy: asi 35 minút

Prísady: 

2 l višňovej šťavy
(asi z 2,5 kg višní)

1 VaVV nilkový struk „Bourbon“
Dr.Oetker

500 ml vody

1 balenie Želírovacieho cukru
Extra 2:1 Dr.Oetker

700 ml vodky

TIP:

Balsamico Bianco 
je balzamikový ocot
z octu z bieleho vína
a vínneho muštu,
ktorý na rozdiel 
od jeho známejšieho
variantu, tmavého
balzamikového octu,
nezreje v sudoch.
V recepte môžeme
použiť oba varianty
balzamikového octu,
tmavý balzamikový
ocot salsu zafarbí 
do hneda.

TIP:

Likér môžeme 
pripraviť aj 
z čerstvých ríbezlí.


