
Receptár č. 31

Jarné 
prekvapenia
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ľahká príprava

stredná obťažnosť

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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Viac receptov na sladké i slané 
prekvapenia nájdete taktiež 
na našich webových stránkach 
www.oetker.sk.

vlastnoručne vyrobené darčeky sú tie najmilšie.
Prekvapte svojich blízkych vlastnoručne pripravenou
dobrotou! Veď jar nám dáva toľko príležitostí, kedy
môžeme malým darčekom potešiť blízkych. Inšpiráciu na
malé prekvapenia nájdete v jarnom receptári Dr.Oetker.

Odmeňte šibačov netradične, Višňovými venčekmi.
Potešte mamičku z lásky pripraveným Kokosovým 
dezertom s broskyňami. Zabavte sa spolu s deťmi 
na ich sviatok zdobením muffinov. Čokoládové 
prekvapenie s malinami je ideálnym darčekom 
na Deň otcov. 

S láskou pripravené a krásne zabalené či naservírované
dobroty zaručene potešia všetkých obdarovaných.

Prajeme Vám jar plnú milých prekvapení.

Milí priatelia,

Lenka Hrušková                                      
Zákaznícky servis                                   

Iveta Krausová
Skúšobná kuchyňa                                   
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1. Kompót necháme na sitku odkvapkať a šťavu pritom zachytíme.

2. Na prípravu cesta v mise vareškou vymiešame tvaroh s maslom alebo margarínom, 
cukrom, vanilínovým cukrom a vajcom dohladka. Pridáme múku zmiešanú 
s kypriacim práškom a vareškou vypracujeme dohladka. Cesto na pomúčenej 
pracovnej ploche ešte dôkladne premiesime. Pomocou valčeka vyvaľkáme 
na obdĺžnik 30 x 40 cm a prenesieme na vymastený a múkou vysypaný plech.

3. Na cesto poukladáme kôpky višní. Voľné cesto pokvapkáme rozpusteným 
maslom a posypeme plátkami mandlí. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 180 °C

Teplovzdušná rúra: 160 °C

Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 25 minút

4. Koláč necháme vychladnúť.

5. Na ozdobenie pripravíme tortové želé so šťavou a cukrom podľa návodu 
na obale a pomocou lyžice nanesieme na višne. Necháme stuhnúť.

Tvarohový koláč 
s višňami

20.3. Privítajme jar!

Doba prípravy: asi 40 minút

Doba pečenia: asi 25 minút

Vystačí na: asi 24 porcií

Na cesto:

višňový kompót 
(hmotnosť po odkvapkaní 350 g)

250 g polotučného tvarohu

150 g zmäknutého masla 
alebo margarínu

150 g práškového cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

1 vajce

300 g hladkej múky

1 balíček Kypriaceho prášku 
do pečiva s vínnym kameňom

Dr.Oetker

Na ozdobenie: 

50 g rozpusteného masla 

25 g mandľových plátkov 

1 balíček Tortového želé 
červeného Dr.Oetker

250 ml šťavy z kompótu 
(prípadne doplnenej vodou) 

2 zarovnané PL cukru 

Ešte potrebujeme:

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

TIP:
Pre zvýraznenie
vanilkovej vône
koláča pridáme
do cesta 1 KL
Arómy vanilkovej
Dr.Oetker. 
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1. Do veľkého hrnca vložíme rozmixovaný ananás, kivi a šťavu z limetiek a dobre 
premiešame s Extra želírovacím cukrom. Za stáleho miešania privedieme 
do varu a dôkladne povaríme minimálne 5 minút.

2. Prípadnú penu odoberieme a ihneď plníme do pripravených pohárov 
až po okraj. Uzavrieme viečkami, poháre obrátime dnom nahor a asi 5 minút 
necháme stáť na viečku.  

Ananásový džem 
s kivi a limetkou

20.3. Pre krajšie jarné rána

Doba prípravy: asi 35 minút

Vystačí na: 3 poháre à 375 ml 

Prísady:

500 g olúpaného, nakrájaného 
a rozmixovaného ananásu 

500 g olúpaného, nakrájaného 
a rozmixovaného kivi 

šťava z 2 limetiek

1 balenie Želírovacieho cukru 
Extra 2:1 Dr.Oetker

TIP:
Tento džem 
môžeme pripraviť
taktiež ako 
dvojfarebný. 
Oba druhy ovocia
pripravíme zvlášť
podľa receptu, ale
každý len s 250 g
(½ balíčkom) Extra
želírovacieho 
cukru. Do pohárov 
nanesieme najprv 
jeden druh džemu 
a necháme mierne
schladnúť. Potom
nanesieme druhý
džem a pohar 
dôkladne uzavrieme
viečkom.
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1. Kompót necháme na sitku odkvapkať a šťavu pritom zachytíme. 

2. Zo zmesi na buchty pripravíme s droždím, vodou a olejom cesto podľa návodu 
na obale. Povrch cesta poprášime múkou, prikryjeme utierkou a necháme 
na teplom mieste asi 50 minút kysnúť. 

3. Odkvapkané slivky nakrájame na menšie kúsky. Zo Zlatého klasu uvaríme 
krém podľa návodu na obale, ale s 250 ml šťavy z kompótu a škoricovým 
cukrom. Vmiešame arómu a slivky a necháme vychladnúť. 
Formu na muffiny vyložíme papierovými košíčkami.

4. Vykysnuté cesto vyvaľkáme na pomúčenej pracovnej ploche na plát 30 x 40 cm. 
Náplň rozotrieme na cesto, pričom necháme voľný okraj široký asi 2 cm. 
Zrolujeme a ostrým nožom nakrájame na 12 dielov. Každý diel vložíme 
do košíčka vo forme a posypeme škoricovým cukrom. Vložíme do predhriatej 
rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 180 °C

Teplovzdušná rúra: 160 °C

Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 30 minút

5. Ruže necháme vychladnúť. 

Ruže v košíčku
20.3. Jar v plnej kráse

Doba prípravy: asi 40 minút

Doba pečenia: asi 30 minút

Vystačí na: asi 12 porcií

Na náplň:

slivkový kompót 
(hmotnosť po odkvapkaní 395 g)

1 balíček Zlatého klasu Dr.Oetker

250 ml šťavy z kompótu

2 balíčky Škoricového cukru Dr.Oetker

1 ½ KL Arómy rumovej Dr.Oetker

Na cesto:

1 balenie Buchiet Dr.Oetker 
(droždie je súčasťou balenia)

260 ml vlažnej vody

120 ml oleja

Na posypanie:

1 balíček Škoricového 
cukru Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

formu na muffiny

12 papierových košíčkov na muffiny

TIPY:
Namiesto 
slivkového 
kompótu môžeme
použiť čerešňový
kompót. 

Na ozdobenie
posypeme 
povrch ruží 
plátkami mandlí. 
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1. Na prípravu cesta v mise vyšľaháme bielky s cukrom elektrickým ručným 
šľahačom na najvyššom stupni dotuha. Postupne na najnižšom stupni zašľaháme
žĺtky, olej, vodu a múku zmiešanú s kypriacim práškom. Cesto nanesieme 
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. Korpus vo forme necháme vychladnúť. 

3. Na prípravu náplne v mise metličkou vymiešame tvaroh s cukrom, Smeta-fixom 
a smotanou dohladka. Nanesieme na korpus a odložíme do chladničky.

4. Na ozdobenie pripravíme vo väčšom kastróliku Zlatý klas podľa návodu na obale,
ale s 400 ml vody a 100 g cukru. Odstavíme a ihneď opatrne vmiešame šumienku.
Hrniec so želé vložíme do vodného kúpeľa a za občasného miešania necháme 
vychladnúť.

5. Ovocie nakrájame na plátky a rozložíme na náplň. Zalejeme vlažným želé 
a odložíme asi na 1 hodinu do chladničky tuhnúť. 

6. Smotanu vyšľaháme so Smeta-fixom na najvyššom stupni dotuha. Šľahačkou 
naplníme cukrárske vrecko a tortu ozdobíme.

Jarná šumienková torta
20.4. Klenot na veľkonočný stôl

Doba prípravy: asi 40 minút

Doba pečenia: asi 25 minút

Vystačí na: asi 16 porcií

Na cesto:

2 bielky

100 g cukru

2 žĺtky

50 ml oleja

50 ml vlažnej vody

100 g polohrubej múky

1 zarovnaná KL Kypriaceho 
prášku do pečiva Dr.Oetker

Na náplň:

250 g polotučného tvarohu

30 g práškového cukru

1 balíček Smeta-fixu Dr.Oetker

200 g kyslej smotany

3 ks kivi

Na ozdobenie:

1 balíček Zlatého klasu Dr.Oetker

400 ml vody

100 g cukru 

1 balíček Šumienky s príchuťou 
tropik Dr.Oetker

200 ml smotany na šľahanie

1 balíček Smeta-fixu Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

tortovú formu (ø 26 cm)

elektrický ručný šľahač

cukrárske vrecko 
so zrezanou trubičkou

TIP:
Pri príprave želé
môžeme použiť 
akúkoľvek inú 
príchuť Šumienky
Dr.Oetker.

DO rec31 SK 2014 A5_Receptar x CZ.qxd  2/14/14  11:00 AM  Stránka 7



1. Surimi tyčinky necháme pri izbovej teplote rozmraziť. Na prípravu aspiku 
uvaríme mrkvu do polomäkka a nakrájame na tenké hranolčeky.

2. Želatínu necháme vo vode napučať podľa návodu na obale. V mise zmiešame 
metličkou majonézu so smotanou. Ochutíme soľou, korením a citrónovou 
šťavou. V kastróliku zahrievame želatínu až do úplného rozpustenia (nevaríme!) 
a metličkou ihneď vmiešame do majonézovej zmesi.

3. Formu na srnčí chrbát vyložíme potravinárskou fóliou a do formy nalejeme 
⅓ želatínovej zmesi. Do formy pozdĺžne naukladáme polovicu surimi tyčiniek, 
ktoré prekladáme mrkvou a hráškom. Zalejeme ďalšou ⅓ zmesi a opäť 
naukladáme tyčinky, mrkvu a hrášok. Zalejeme zvyškom zmesi a odložíme 
najmenej na 3 hodiny do chladničky.

4. Tlačenku vyklopíme z formy, stiahneme fóliu a nakrájame na plátky. 
Pokvapkáme citrónovou šťavou a podávame s pečivom alebo chlebom.

Nevšedná vel’konočná 
tlačenka

21.4. Poteší každého hosťa

Doba prípravy: asi 30 minút

Vystačí na: 1 tlačenku

Prísady:

1 balíček Surimi tyčiniek

3 mrkvy

1 balíček Želatíny na vaječnú 
tlačenku a aspiky Dr.Oetker

4 PL vody

300 ml majonézy

100 ml smotany na šľahanie

1 zarovnaná KL soli

štipka korenia

šťava z ½ citróna

180 g sterilizovaného hrášku 
(bez nálevu)

Ešte potrebujeme:

formu na srnčí chrbát (30 x 11 cm)

potravinársku fóliu

TIP:
Pred naliatím 
želatínovej zmesi
môžeme do formy
vyloženej 
potravinárskou 
fóliou naukládať
natvrdo uvarené
vajíčka nakrájané
na plátky.
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1. Na prípravu likéru uvaríme puding podľa návodu na obale, ale so 700 ml mlieka 
a 30 g cukru. Redší puding necháme za občasného miešania vychladnúť.

2. Do vychladnutého pudingu pridáme karamelové salko a elektrickým ručným 
šľahačom na najvyššom stupni vyšľaháme dohladka. Prilejeme rum a arómu 
a na najnižšom stupni šľaháme asi 1 minútu.  

3. Hotový likér prelejeme do sklených fliaš a uchovávame v chladničke.

Domáci 
mandl’ový likér

21.4. Odmena pre dospelých šibačov

Doba prípravy: asi 25 minút 

Vystačí na: 3 fľaše à 500 ml 

Prísady:

1 balíček Pudingu Originál 
s mandľovou príchuťou Dr.Oetker

700 ml polotučného mlieka

30 g cukru

2 plechovky Salka karamel

250 ml rumu

1 KL Arómy mandľovej Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

elektrický ručný šľahač

TIP:
Likér je výborný
do kávy alebo 
na poliatie 
zmrzlinových 
pohárov.
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1. Zo zmesi na prípravu cesta pripravíme odpaľované cesto s vodou, margarínom 
a vajcami podľa návodu na obale. Cesto vložíme do cukrárskeho vrecka 
so zrezanou trubičkou. Na tukom vymastený plech nastriekame venčeky 
(ø 5 – 6 cm). Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 200 °C

Teplovzdušná rúra: 180 °C

Plynová rúra: stupeň 4

Doba pečenia: asi 20 minút (prvých 15 minút pečenia rúru neotvárame!)

2. Venčeky necháme vychladnúť. Višňový kompót necháme na sitku odkvapkať 
a šťavu pritom zachytíme.

3. Zo zmesi na prípravu krému a mlieka uvaríme krém podľa návodu na obale. 
Maslo vyšľaháme s cukrom elektrickým ručným šľahačom dohladka 
a po častiach doň na najvyššom stupni zašľaháme vychladnutý krém. 

4. Tortové želé pripravíme so šťavou z kompótu podľa návodu na obale. 
Do želé ihneď vmiešame odkvapkané višne a necháme vychladnúť.

5. Venčeky pozdĺžne rozkrojíme. Na vychladnuté spodné časti nastriekame 
pomocou cukrárskeho vrecka ½ krému. Na krém nanesieme želé s višňami 
a zvyšok krému. 

6. Na ozdobenie rozpustíme v kastróliku vo vodnom kúpeli polevy. Vrchnú časť 
venčekov zľahka namočíme do rozpustenej polevy, položíme na krém. 
Dozdobíme kvetinami. Uchovávame v chladničke.

Doba prípravy: asi 50 minút

Doba pečenia: asi 20 minút

Vystačí na: asi 25 porcií

Na cesto:

1 balenie Venčekov Dr.Oetker

250 ml vody

125 g margarínu

3 vajcia

Na náplň:

višňový kompót 
(hmotnosť po odkvapkaní 350 g)

zmes na prípravu krému 
(súčasť balenia Venčekov Dr.Oetker)

650 ml mlieka

150 g zmäknutého masla 

60 g práškového cukru

1 balíček Tortového želé číreho 
Dr.Oetker

250 ml šťavy z kompótu

Na ozdobenie:

2 balíčky Polevy tmavej Dr.Oetker

Kvetiny oblátkové Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

2 plechy na pečenie 

elektrický ručný šľahač

cukrárske vrecko 
so zrezanou trubičkou

Rozkvitnuté venčeky 
21.4. Ako stvorené pre Veľkú noc

TIP:
Polevu tmavú
Dr.Oetker 
môžeme nahradiť
Polevou v prášku 
s punčovou 
príchuťou Dr.Oetker

DO rec31 SK 2014 A5_Receptar x CZ.qxd  2/14/14  11:00 AM  Stránka 10



1. Na prípravu cesta v mise vyšľaháme bielky elektrickým ručným šľahačom 
na najvyššom stupni dotuha. Žĺtky vyšľaháme s cukrom a vanilínovým cukrom 
na najvyššom stupni do peny a krátko zašľaháme smotanu. Múku zmiešame 
s kypriacim práškom a striedavo so snehom vareškou vmiešame do peny. 
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 30 minút

2. Korpus necháme vychladnúť. 

3. Na prípravu krému vyšľaháme maslo s cukrom a vanilkovým cukrom elektrickým 
ručným šľahačom na najvyššom stupni dohladka. Postupne zašľahávame rum.

4. Korpus nakrájame na 40 kusov (asi 7 x 4 cm). 

5. Fondán pomocou valčeka vyvaľkáme na tenký plát s hrúbkou asi 2 mm. Nožom 
plát nakrájame na pruhy široké 6 cm.

6. Každý kus korpusu pomocou noža potrieme krémom po všetkých štyroch 
dlhších stranách a obalíme fondánovým plátom. Zvyšok plátu odkrojíme a spoje 
zľahka pritlačíme k sebe. Zvyšný fondán znovu spojíme a opäť vyvaľkáme.

7. Polevu rozpustíme vo vodnom kúpeli a konce rezov postupne namáčame po oboch
stranách do polevy. Naukladáme na papier na pečenie a vložíme do chladničky 
stuhnúť.

Metro rezy
11.5. Sladký balíček maminke

Doba prípravy: asi 60 minút

Doba pečenia: asi 30 minút

Vystačí na: asi 40 porcií

Na cesto:

3 bielky

3 žĺtky

250 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

250 ml smotany na šľahanie

500 g polohrubej múky

1 balíček Kypriaceho prášku 
do pečiva Dr.Oetker

Na krém:

200 g zmäknutého masla

100 g práškového cukru

1 balíček Vanilkového cukru Dr.Oetker

3 PL rumu

Na ozdobenie:

2 balíčky Fondánu Dr.Oetker

2 balíčky Polevy tmavej Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

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

elektrický ručný šľahač

TIPY:

Ak sa fondán 
pri vaľkaní lepí,
zľahka ho 
podsypávame
práškovým 
cukrom alebo
škrobom.

Krém môžeme 
nahradiť Krémovou
náplňou vanilkovou
Dr.Oetker 
pripravenou podľa
návodu na obale
s maslom.
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1. Na prípravu dezertu necháme na sitku odkvapkať kompót a šťavu pritom 
zachytíme. Broskyne rozmixujeme ponorným mixérom.

2. Do kastrólika nalejeme šťavu z kompótu. Pridáme šťavu z citróna, rozmixované 
broskyne a tortové želé a asi 1 minútu povaríme. Odstavíme a necháme 
vychladnúť.

3. Crème Olé pripravíme s mliekom podľa návodu na obale.

4. Do pohárov striedavo nanesieme broskyne, Crème Olé a strúhanú čokoládu. 

5. Odložíme do chladničky.

Doba prípravy: asi 15 minút

Vystačí na: asi 3 porcie

Na dezert:

broskyňový kompót 
(hmotnosť po odkvapkaní 240 g)

100 ml šťavy z kompótu

šťava z ½ citróna

1 balíček Tortového želé 
číreho Dr.Oetker

1 balíček Crème Olé s kokosovou 
príchuťou Dr.Oetker

300 ml polotučného mlieka

Na ozdobenie:

50 g strúhanej čokolády

Ešte potrebujeme:

3 poháre

ponorný mixér

elektrický ručný šľahač

Kokosový dezert 
s broskyňami

11.5. Exotická dobrota na Deň matiek

TIP:
Namiesto broskýň
môžeme 
použiť aj iné 
kompótované 
ovocie, napr. 
ananás.
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1. Ovocie necháme mierne rozmrznúť. Ponorným mixérom ovocie čiastočne 
rozmixujeme.

2. Na prípravu cesta zmiešame v mise zmes na prípravu lievancov s vodou 
a ovocím. Metličkou vypracujeme hladké cesto a necháme asi 5 minút stáť. 

3. Na ozdobenie v kastróliku zmiešame ovocie s cukrom, vanilkovým cukrom 
a škrobom a krátko povaríme.

4. Na rozohriatu, olejom potretú panvicu položíme formičku, do ktorej nalejeme 
cesto. Smažíme z oboch strán dozlatista.

5. Šľahačku v prášku pripravíme s mliekom podľa návodu na obale.

6. Lievance ozdobíme ovocnou omáčkou a šľahačkou.

Ovocné
lievancové srdiečka

11.5. Pre mamičku z lásky

Doba prípravy: asi 20 minút

Vystačí na: asi 18 kusov 

Na cesto:

100 g mrazeného lesného ovocia

1 balenie Lievancov Dr.Oetker

300 ml vody

olej na smaženie

Na ozdobenie:

300 g mrazeného lesného ovocia

2 zarovnané PL cukru

1 balíček Vanilkového cukru Dr.Oetker

1 zarovnaná KL Gustinu jemného 
kukuričného škrobu Dr.Oetker

1 balíček Šľahačky v prášku Dr.Oetker

150 ml studeného mlieka

Ešte potrebujeme:

panvicu

väčšiu formičku v tvare srdiečka

ponorný mixér

TIP:
Lievancové
srdiečka 
výborne chutia 
so zmrzlinou.
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1. Na prípravu cesta v kastróliku rozpustíme v mlieku maslo alebo margarín. 
V mise zmiešame múku so škrobom, droždím, cukrom, vanilínovým cukrom 
a soľou. Pridáme vlažné mlieko s maslom alebo margarínom a ručne 
vypracujeme dohladka. Povrch cesta poprášime múkou, prikryjeme 
utierkou a necháme na teplom mieste asi 50 minút kysnúť.

2. Vykysnuté cesto vyklopíme na pracovnú plochu. Oddelíme ⅓ cesta a odložíme 
bokom. Zvyšné cesto rozdelíme na 8 rovnakých dielov. Vytvoríme telíčka 
(bochníky) a položíme na plech vyložený papierom na pečenie.         

3. Na pomúčenej pracovnej ploche vyvaľkáme z odloženého cesta plát a formičkou
vykrojíme 16 koliesok. Zo zvyšku cesta vytvoríme 16 malých guľôčok. Telíčka 
na plechu potrieme pomocou štetca alebo pierka vodou. Do polovice koliesok 
vytvoríme dve dierky (napr. špajľou), potrieme vodou, obalíme v škoricovom 
cukre a zľahka pritlačíme po jednom ku každému telíčku ako ňufáčik. Druhú 
polovicu koliesok potrieme vodou, obalíme v škoricovom cukre, rozkrojíme 
nožom na polovicu a vytvoríme ušká. Z guľôčok vytvoríme prasiatkam oči. 
Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 180 °C

Teplovzdušná rúra: 160 °C

Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 25 minút

4. Prasiatka necháme vychladnúť. 

Prasiatka
1.6. Hravé raňajky na Deň detí

Doba prípravy: asi 50 minút

Doba pečenia: asi 25 minút

Vystačí na: asi 8 porcií

Na cesto:

250 ml mlieka

75 g masla alebo margarínu

400 g hladkej múky

50 g Gustinu jemného kukuričného 
škrobu Dr.Oetker

1 balíček sušeného Droždia Dr.Oetker

75 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

štipka soli

Na obalenie a potretie:

1 balíček Škoricového cukru Dr.Oetker

voda

Ešte potrebujeme:

plech na pečenie (30 x 40 cm)

okrúhlu formičku (ø 4 cm)

štetec alebo pierko

TIP:
Prasiatka výborne
chutia potreté 
lieskoorieškovým
krémom, maslom
alebo džemom.
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1. Na prípravu cesta zmiešame zmes na muffiny s vodou, olejom a vajcom podľa 
návodu na obale. Pridáme čokoládové kúsky a vareškou vymiešame dohladka. 
Košíčky rozložíme na plech a pomocou dvoch PL naplníme do ⅓ cestom. 
Polevu ostrým nožom rozdelíme na 12 kúskov a do každého košíčka vložíme 
kúsok polevy. Zakryjeme zvyšným cestom. Vložíme do predhriatej rúry 
a pečieme.

Elektrická rúra: 180 °C

Teplovzdušná rúra: 160 °C

Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 18 minút

2. Muffiny necháme vychladnúť. 

3. Na ozdobenie pripravíme polevu podľa návodu na obale. Vychladnuté muffiny 
polejeme a necháme stuhnúť.

4. Časť marcipánu môžeme zafarbiť kakaom, nastrúhať na strúhadle a použiť 
na tvorbu vláskov. Zvyšok marcipánu použijeme zároveň s tubičkami 
podľa vlastnej fantázie.

Veselé muffiny
1.6. Zábava i pochúťka pre deti

Doba prípravy: asi 20 minút

Doba pečenia: asi 18 minút

Vystačí na: asi 12 porcií

Na cesto:

1 balenie Muffinov s čokoládovými 
kúskami Dr.Oetker

110 ml vody

40 ml oleja

1 vajce

1 balíček Polevy tmavej Dr.Oetker

Na ozdobenie:

1 balíček Polevy svetlej Dr.Oetker

Tubičky na zdobenie 4 farby Dr.Oetker

1 balíček Marcipánu Dr.Oetker

1 zarovnaná KL kakaa

Ešte potrebujeme:

plech na pečenie 

12 papierových košíčkov 
(súčasť balenia Muffinov 
s čokoládovými kúskami Dr.Oetker)

TIP:
Fantázii sa 
medze nekladú.
K ozdobeniu 
muffinov môžeme
použiť i rôzne
cukrové zdobenie
Dr.Oetker. 
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1. Zmes na prípravu parížskeho krému prevaríme so smotanou podľa návodu 
na obale a necháme vychladnúť.

2. Do zmesi na prípravu cesta pridáme vodu, olej a vajcia a pripravíme podľa 
návodu na obale. 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

Doba pečenia: asi 35 minút

3. Upečený korpus necháme vychladnúť.

4. Vychladenú parížsku smotanu nalejeme do vyššej nádoby a vyšľaháme 
elektrickým ručným šľahačom na najvyššom stupni dotuha. Korpus raz pozdĺžne 
rozrežeme. Polovicou krému potrieme spodný diel korpusu, prikryjeme vrchným 
dielom a zvyškom krému potrieme povrch a okraje torty. Tortu odložíme 
do chladničky.

5. Na ozdobenie pripravíme šľahačku s mliekom podľa návodu na obale. 
Šľahačkou naplníme cukrárske vrecko so zrezanou trubičkou. Tortu rozkrojíme 
na polovicu, položíme na podnos zaobleným okrajom tesne k sebe tak, 
aby sme vytvorili krídla motýľa.

6. Ozdobíme šľahačkou a zdobením podľa vlastnej fantázie.

Parížsky motýlik
1.6. Spestrí každú detskú oslavu

Doba prípravy: asi 40 minút

Doba pečenia: asi 35 minút

Vystačí na: asi 16 porcií

Na krém:

zmes na prípravu krému 
(súčasť balenia Parížskej 

torty Dr.Oetker)

500 ml smotany na šľahanie

Na cesto:

1 balenie Parížskej torty Dr.Oetker

260 ml vody

30 ml oleja

2 vajcia

Na ozdobenie:

1 balíček Šľahačky v prášku Dr.Oetker

150 ml studeného mlieka

zdobenie Dr.Oetker (podľa fantázie)

Ešte potrebujeme:

tortovú formu (ø 26 cm)

elektrický ručný šľahač

cukrárske vrecko 
so zrezanou trubičkou 

TIP:
Zvyšnou 
šľahačkou 
dozdobíme tortu
pri servírovaní.
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1. Na prípravu cesta vyšľaháme bielky elektrickým ručným šľahačom na najvyššom 
stupni dotuha. Žĺtky vyšľaháme s cukrom a vanilínovým cukrom na najvyššom 
stupni do peny. Zlatý klas, sneh a orechy vareškou zľahka vmiešame 
do žĺtkovej peny. Cesto rozotrieme na plech vyložený papierom na pečenie. 
Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 200 °C

Teplovzdušná rúra: 180 °C

Plynová rúra: stupeň 4

Doba pečenia: asi 8 minút

2. Upečený plát vyklopíme na papier na pečenie posypaný práškovým cukrom. 
Papier na pečenie, na ktorom sa plát piekol, opatrne stiahneme. Plát stočíme 
aj s papierom na pečenie a necháme vychladnúť.

3. Na prípravu náplne uvaríme Zlatý klas podľa návodu na obale, ale len s 300 ml 
mlieka a 60 g cukru. Krém necháme za občasného miešania vychladnúť.

4. Kivi olúpeme a napicháme na špajľu.

5. Do masla zašľaháme elektrickým ručným šľahačom na najvyššom stupni 
po častiach vychladnutý krém. Plát rozvinieme a potrieme náplňou. Na náplň 
položíme kivi na špajli a roládu zrolujeme. Vytiahneme špajľu a odložíme 
najmenej na 2 hodiny do chladničky. Pred podávaním roládu pocukrujeme.

Orechová roláda s kivi
15.6. Osviežujúca dobrota pre ocka

Doba prípravy: asi 20 minút

Doba pečenia: asi 8 minút 

Vystačí na: 1 roládu

Na cesto:

4 bielky

4 žĺtky

80 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

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

50 g mletých vlašských orechov

Na náplň:

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

300 ml studeného mlieka

60 g cukru 

200 g zmäknutého masla

5 ks kivi

Ešte potrebujeme:

plech na pečenie (30 x 40 cm)

elektrický ručný šľahač

špajľu

TIP:
Pre rýchlejšiu 
prípravu môžeme
roládu naplniť
Krémovou 
náplňou 
vanilkovou
Dr.Oetker.
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1. Dezert pripravíme s mliekom a cukrom podľa návodu na obale. Rozdelíme 
do pohárov a necháme vychladnúť.

2. Maliny nasypeme do kastrólika, pridáme cukor a škrob a krátko zahrejeme. 
Malinovú omáčku nanesieme na dezert a necháme vychladnúť. 

3. Smotanu so Smeta-fixom vyšľaháme elektrickým ručným šľahačom 
na najvyššom stupni dotuha. Šľahačkou naplníme cukrárske vrecko 
so zrezanou trubičkou a dezert ozdobíme. 

4. Odložíme do chladničky. Pred podávaním posypeme zdobením.

Čokoládové 
prekvapenie 
s malinami

15.6. Pre oteckov maškrtníkov

Doba prípravy: asi 15 minút

Vystačí na: 4 porcie

Na dezert:

1 balíček Dessertu Chocolat Dr.Oetker

400 ml plnotučného mlieka

45 g cukru

Na ozdobenie:

200 g mrazených malín

2 zarovnané PL cukru

1 zarovnaná KL Gustinu jemného 
kukuričného škrobu Dr.Oetker

200 ml smotany na šľahanie

1 balíček Smeta-fixu Dr.Oetker

Zdobenie tmavé Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

4 poháre

elektrický ručný šľahač

cukrárske vrecko 
so zrezanou trubičkou

TIP:
Miesto mrazených
malín môžeme
použiť i iné 
mrazené alebo
čerstvé ovocie,
napr. jahody, 
lesné ovocie...
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1. Na prípravu cesta v mise vyšľaháme bielky s cukrom elektrickým ručným 
šľahačom na najvyššom stupni dotuha. Postupne na najnižšom stupni 
zašľaháme žĺtky, olej a kypriaci prášok. Cesto rozdelíme na 3 rovnaké 
diely a do každého zašľaháme na najnižšom stupni po jednom pudingu. 
K zmesi s malinovým pudingom pridáme arómu. Do vymastenej a múkou 
vysypanej formy nalejeme postupne čokoládovú, malinovú a vanilkovú zmes. 
Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 150 °C

Teplovzdušná rúra: 130 °C

Plynová rúra: stupeň 2

Doba pečenia: asi 45 minút

2. Bábovku vyklopíme a necháme vychladnúť. 

3. Na ozdobenie pripravíme polevu s mliekom podľa návodu na obale. Bábovku 
polejeme polevou a necháme stuhnúť.

Doba prípravy: asi 30 minút

Doba pečenia: asi 45 minút

Vystačí na: asi 16 porcií

Na cesto:

5 bielkov

140 g práškového cukru

5 žĺtkov

100 ml oleja

½ balíčka Kypriaceho prášku do 
pečiva s vínnym kameňom Dr.Oetker

1 balíček Pudingu Originál 
s malinovou príchuťou Dr.Oetker

1 balíček Pudingu Originál 
s čokoládovou príchuťou Dr.Oetker

1 balíček Pudingu Originál 
s vanilkovou príchuťou Dr.Oetker

1 KL Arómy punčovej Dr.Oetker

Na ozdobenie:

1 balíček Polevy v prášku s punčovou 
príchuťou Dr.Oetker

3 PL studeného mlieka

Ešte potrebujeme:

formu na bábovku (ø 23 cm)

elektrický ručný šľahač

Trojfarebná
bábovka

21.6. Privítajme leto!

TIP:

Na ozdobenie
môžeme použiť
taktiež Polevu
svetlú alebo
Polevu tmavú
Dr.Oetker.
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Dr.Oetker s.r.o., Ľadová 14, 811 05 Bratislava • www.oetker.sk

Slávnostná torta na Veľkú noc?
Ak pripravujete na Veľkú noc tortu podľa osvedčeného
receptu, tak krém bez problémov stužíte Želatínou
na stuženie krémov od Dr.Oetker.

Vysokú kvalitu želatíny na stuženie krémov zaručí
jemne mletá bravčová želatína, ktorá vždy spoľahlivo
stuhne. Uprednostňujete prípravu krémov s plátkovou
želatínou? Želatína v plátkoch Dr.Oetker Vás určite
nesklame. S použitím želatíny od Dr.Oetker bude 
Váš krém primerane tuhý a dobre krájateľný. 
Tip na veľkonočnú slávnostnú tortu nájdete 
na www.peciemenavelkunoc.sk.

Vaječná tlačenka, ako stvorená na veľkonočný stôl!
Pripravte svojím blízkym a hosťom vynikajúcu pikantnú 
špecialitu, vaječnú tlačenku. Inšpirujte sa receptom na 

www.peciemenavelkunoc.sk alebo receptom na Nevšednú 
veľkonočnú tlačenku s tyčinkami Surimi z tohto receptára.

Najlepším pomocníkom pri príprave vaječnej tlačenky je minuloročná
novinka od Dr.Oetker: Želatína na vaječnú tlačenku a aspiky. K jej

výrobe sa používa jemne mletá bravčová želatína, vyznačujúca sa
vysokou tuhosťou a výbornou priezračnosťou. Jej kvality oceníte 
i pri príprave aspikov, ktoré budú vďaka nej neodolateľne lákavé.

Pri práci so želatínou platí jedna dôležitá zásada: želatínu iba zahrievame, nikdy nevaríme!

Jednoducho, za studena!
Želatínový stužovač Dr.Oetker stuží akúkoľvek náplň za studena.
Vždy. To garantujeme! 

Balenie vystačí na 700 g akejkoľvek dobroty, ktorú používate 
pri príprave náplne do tort či iných múčnikov. Šľahačková, 
jogurtová, tvarohová alebo smotanová náplň? 
Všetko bez problémov s garanciou a kvalitou Dr.Oetker.

Ten najširší výber želatín v ponuke iba u Dr.Oetker!
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