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Jarné 
dobroty



Buďte medzi prvými, ktorí získajú 
novinky spoločnosti Dr. Oetker!
Urobte si Veľkú noc ešte pestrejšiu. 

Vybrať si môžete na eshop.oetker.sk

 jednoduchá príprava        stredne náročné         pre skúsených

KL = kávová lyžička                    PL = polievková lyžica

Pri pečení berte vždy do úvahy skúsenosti s vlastnou rúrou. Pripomíname, že istotu vydareného 
výsledku dokážeme zaručiť len pri použití originálnych prísad na pečenie Dr. Oetker.

Vysvetlenie použitých piktogramov a skratiek:
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Ďakujeme, že odoberáte náš 
receptár. Budeme radi, ak o ňom 
poviete aj svojim priateľom.
www.oetker.sk/sk-sk/klub- 
priatelov-dr-oetker

Nezabudnite, že ako členovia 
Klubu priateľov Dr. Oetker 
nakupujete v našom online 
obchode za výhodnejšie ceny. 
www.eshop.oetker.sk

Sledujte nás na sociálnych sieťach. 

 @PečiemeSLáskou

 DrOetker_SK

  Dr. Oetker  
Slovenská republika

Klub 
priateľov

E-shop

je krásne tešiť sa z maličkostí. Dúfame, že ďalší 
receptár do Vašej zbierky je práve jednou z nich. My 
máme vždy radosť z každého jedného receptu, ktorý 
sa nám vydarí a ktorý Vám môžeme priniesť. V tomto 
vydaní sme pre Vás pripravili jarné dobroty, ktoré Vám 
však rovnako dobre poslúžia aj v lete a pokojne aj 
počas celého roku.

Buďte odvážni a nebojte sa experimentovať. Náročnej-
šia príprava Vás odmení štýlovým výsledkom. Garantu-
jeme absolútne potešenie pri vychutnávaní si Jahodovej 
torty, Citrónového krémeša a Brownies trojuholníkov. 

Pre milovníkov sladkého, ktorí si veľmi nerozumejú s rú-
rou, máme príjemnú správu. Vynikajúce dezerty môžete 
pripraviť aj bez pečenia. Vyskúšajte sviežu VEGA panna 
cottu s jahodovým želé, neodolateľné Tvarohové tira-
misu s čerešňami alebo Malinovú desiatu s tvarohom.

Ovsené vločky si často vychutnávame na raňajky 
pre ich jedinečné a zdraviu prospešné vlastnosti. 
Sú však výborné nielen na raňajky. Preto ich u nás 
nájdete aj v Lievancoch z ovsenej kaše, Ovsenom 
koláči a Karobových sušienkach.

Veľkú noc oslávte nasladko aj naslano. Veľkonočný 
koláč sa u Vás určite dlho nezohreje, Kuriatka sa 
rozutekajú ešte skôr, než vychladnú, Syrové tyčinky 
sa rozplynú na jazyku a jednohubkové Farebné 
kocky budete zobkať jednu za druhou.

Nezabudnite sa tešiť z každej drobnosti, pečte 
s láskou a užite si každú dobrotu naplno.

Krásnu jar s našimi receptami Vám praje

Debora Turečková
Zákaznícky servis

Iveta Krausová
Skúšobná kuchyňa
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1. Na prípravu dezertu v kastróliku zmiešame kokosové mlieko s cukrom 
a vanilkovou pastou. Do kokosovej zmesi pridáme VEGA Gél. Za stáleho 
miešania privedieme do varu a asi 1 minútu povaríme. Potom odstavíme 
a polovicu zmesi rozdelíme do pohárov. Odložíme do chladničky stuhnúť. Druhú 
polovicu necháme na miernom ohni, aby bola stále teplá a nezačala tuhnúť.

2. Na prípravu želé vložíme do kastrólika jahody s vodou, cukrom a citrónovou 
šťavou. Pomocou tyčového mixéra ich rozmixujeme. Pridáme VEGA Gél 
a za stáleho miešania povaríme asi 1 minútu. Potom polovicu želé nanesieme 
na vychladnutú kokosovú vrstvu a dáme stuhnúť do chladničky. Na stuhnuté želé 
potom nanesieme zostávajúcu kokosovú zmes a opäť necháme stuhnúť 
v chladničke. Nakoniec nanesieme aj zvyšné želé.

3. Hotovú panna cottu pred podávaním dozdobíme čerstvými nakrájanými jahodami.

Čas prípravy: asi 20 minút
Celkový čas prípravy: asi 60 minút

Vystačí na: 3 porcie

Na dezert:
400 ml kokosového mlieka (v konzerve)

30 g cukru
2 KL Vanilkovej pasty Dr. Oetker

1 zarovnanú KL VEGA Gélu Dr. Oetker

Na želé:
450 g čerstvých alebo  

rozmrazených jahôd 
50 ml vody
30 g cukru

1 PL citrónovej šťavy
2 zarovnané KL VEGA Gélu Dr. Oetker

Na ozdobenie:
50 g čerstvých jahôd

Okrem toho potrebujeme:
3 poháre

tyčový mixér

VEGA panna cotta
      s jahodovým želé

kokosová

TIP: 
Dezert môžeme 
dozdobiť aj 
toppingom alebo 
tekutým sladidlom.
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1. Na prípravu cesta zmiešame zmesi na muffiny s vodou, olejom a vajcom podľa 
návodu na obale. Cesto nalejeme do vymastenej a múkou vysypanej formy 
a uhladíme. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme. 
 
Elektrická rúra: 180 °C 
Teplovzdušná rúra: 160 °C  
Plynová rúra: stupeň 3 
Čas pečenia: asi 20 minút

2. Upečené srdce necháme vo forme vychladnúť. Odstránime formu a pozdĺžne 
prekrojíme.

3. Na prípravu náplne pripravíme obe jahodové náplne so smotanou 
podľa návodu na obale.

4. Hotovú náplň rozotrieme na korpus, poukladáme jahody a zostavíme 
tortu. Časťou krému potrieme aj povrch torty. Odložíme asi na hodinu 
do chladničky.

5. Na potiahnutie vyvaľkáme pomocou váľka z bieleho fondánu plát. 
Celý povrch a strany torty potiahneme.

Jahodová torta
slávnostná

Čas prípravy: asi 40 minút
Čas pečenia: asi 20 minút
Vystačí na: asi 12 porcií

Na cesto:
2 balenia Muffinov čokoládových 
s čokoládovými kúskami Dr. Oetker
220 ml vody
80 ml oleja
2 vajcia

Na náplň:
2 balíčky Jahodovej náplne Dr. Oetker
1 l smotany na šľahanie
250 g jahôd

Na potiahnutie:
2 balíčky Fondánu  
bielej poťahovacej hmoty Dr. Oetker

Okrem toho potrebujeme:
tortovú formu v tvare srdca Ø 25 cm

TIP: 
Forma v tvare 
srdca je k dispozícii 
na objednanie
v našom e-shope.
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1. Na prípravu cesta v mise vyšľaháme maslo s vajcami, medom a vanilkovou 
pastou. Pridáme múku, vločky, karob a kypriaci prášok a ručne vypracujeme 
hladké cesto. Cesto zabalíme do potravinárskej fólie a odložíme asi na hodinu 
do chladničky. Cesto vyvaľkáme na plát s hrúbkou asi 0,5 cm a povykrajujeme 
kolieska. Kolieska rozložíme na plech vyložený papierom na pečenie. Vložíme 
do predhriatej rúry a pečieme. 
 
Elektrická rúra: 170 °C 
Teplovzdušná rúra: 150 °C  
Plynová rúra: stupeň 2 
Čas pečenia: asi 10 – 15 minút 

2. Sušienky necháme vychladnúť.

Čas prípravy: asi 20 minút
Čas pečenia: asi 15 minút

Vystačí na: asi 20 kusov

Na cesto:
50 g rozpusteného masla

2 vajcia
6 PL tekutého medu

2 KL Vanilkovej pasty Dr. Oetker
100 g celozrnnej špaldovej hladkej múky

100 g najemno namletých  
ovsených vločiek

1 zarovnanú PL  
Tmavého karobu Dr. Oetker

1 zarovnanú KL Kypriaceho prášku 
s vínnym kameňom Dr. Oetker

Okrem toho potrebujeme:
plech na pečenie

okrúhlu formičku na vykrajovanie Ø 4 cm

Karobové sušienky
zdravé

Karob je moderná 
alternatíva kakaa. 
Má veľmi nízky 
obsah tuku (0,5%) 
a neobsahuje 
kofeín. Cenený je 
tiež ako zdroj 
vápnika.
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Čas prípravy: asi 40 minút
Čas pečenia: asi 60 minút 
Vystačí na: asi 24 kusov

Na cesto:
450 g hladkej múky
½ balíčka Kypriaceho prášku  
do pečiva Dr. Oetker
50 g Holandského kakaa Dr. Oetker
225 g cukru
1 balíček Vanilkového cukru Dr. Oetker
250 g zmäknutého masla
2 vajcia

Na náplň:
marhuľový kompót  
(hmotnosť po odkvapkaní 490 g)
1 kg nízkotučného tvarohu
350 g cukru
500 g rozpusteného masla
6 vajec
2 balíčky Zlatého klasu Dr. Oetker

Okrem toho potrebujeme:
vykrajovacie formičky s veľkonočnými 
motívmi
plech na pečenie s vyšším okrajom 
(30 × 40 cm)
elektrický ručný šľahač

TIP: 
Koláč môžeme 
pripraviť z polovičnej 
dávky aj v tvare 
srdca. Forma sa dá 
objednať v našom 
e-shope.

1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s kypriacim práškom, kakaom, cukrom 
a vanilkovým cukrom. Pridáme maslo a vajcia a ručne vypracujeme hladké cesto. 
Z 1/3 cesta vyvaľkáme na pomúčenej pracovnej ploche pomocou váľka plát. 
Vykrajovacími formičkami vykrajujeme veľkonočné motívy. Zvyšné cesto 
vyvaľkáme na plát s rozmermi 30 × 40 cm a prenesieme ho na vymastený 
a múkou vysypaný plech. 

2. Na prípravu náplne necháme kompót na sitku dôkladne odkvapkať. V mise 
vyšľaháme tvaroh s cukrom, maslom, vajcami a práškom Zlatého klasu 
elektrickým ručným šľahačom nastaveným na stredný stupeň dohladka. 

3. Na cesto naukladáme marhule oblou stranou nahor. Zalejeme náplňou a povrch 
ozdobíme vykrojenými veľkonočnými motívmi. Vložíme do predhriatej rúry 
a pečieme.  
 
Elektrická rúra: 170 °C 
Teplovzdušná rúra: 150 °C  
Plynová rúra: stupeň 2 
Čas pečenia: asi 60 minút

4. Koláč necháme vychladnúť.

Veľkonočný koláč
tvarohový
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1. Na prípravu dezertu rozdrvíme sušienky a nanesieme ich na dno misy. 

2. Čerešne umyjeme, odkôstkujeme a vložíme do hrnca. Pridáme cukor, trochu vody 
a povaríme asi 10 minút. V troške vody rozmiešame Gustin a vlejeme ho 
k čerešniam. Za stáleho miešania povaríme ešte 2 minúty do zhustnutia. Čerešne 
rovnomerne rozložíme na sušienky. 

3. V mise vyšľaháme smotanu so Smeta-fixom a vanilkovým cukrom elektrickým 
ručným šľahačom nastaveným na najvyšší stupeň dotuha. V inej mise zmiešame 
tvaroh s mliekom, cukrom a kakaom. Opatrne zľahka primiešame šľahačku. Krém 
rozotrieme rovnomerne na čerešne a odložíme aspoň na 3 hodiny do chladničky. 

4. Pred podávaním povrch poprášime kakaom.

Čas prípravy: asi 30 minút
Čas chladnutia: asi 3 hodiny

Vystačí na: asi 8 porcií

Na dezert:
200 g talianskych mandľových sušienok

500 g čerešní
150 g cukru

50 g Gustinu bezgluténového Dr. Oetker
200 ml smotany na šľahanie

1 balíček Smeta-fixu Dr. Oetker
1 balíček Vanilkového cukru Dr. Oetker

500 g polotučného tvarohu
3 PL mlieka

60 g práškového cukru
20 g Prírodného kakaa Dr. Oetker

Na ozdobenie:
1 zarovnanú PL  

Prírodného kakaa Dr. Oetker

Okrem toho potrebujeme:
porcelánovou misu s vyšším  

okrajom (20 × 30 cm)
elektrický ručný šľahač

Tvarohové tiramisu s čerešňami
neodolateľné
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1. Na prípravu cesta rozdelíme lístkové cesto na dve polovice. Z každej polovice 
vyvaľkáme plát s rozmermi 30 × 40 cm. Prvý plát položíme na vymastený plech. 
Vložíme do predhriatej rúry a pečieme. Rovnakým spôsobom upečieme druhý plát. 
 
Elektrická rúra: 200 °C 
Teplovzdušná rúra: 180 °C  
Plynová rúra: stupeň 4 
Čas pečenia: asi 10 minút

2. Pláty necháme vychladnúť.

3. Na prípravu náplne zmiešame 250 ml mlieka so žĺtkami, pudingom a múkou 
a nalejeme do 750 ml vriaceho mlieka. Uvaríme krém a necháme ho 
za občasného miešania úplne vychladnúť. Maslo s cukrom vyšľaháme elektrickým 
ručným šľahačom nastaveným na najvyšší stupeň do peny. Po častiach do masla 
zašľahávame vychladnutý krém. Náplň rozotrieme na jeden plát a odložíme asi 
na 30 minút do chladničky.

4. Smotanu vyšľaháme so Smeta-fixom elektrickým ručným šľahačom nastaveným 
na najvyšší stupeň dotuha. Šľahačku nanesieme na stuhnutú náplň a rozotrieme.

5. Druhý plát nakrájame ostrým nožom na 24 dielov. Opatrne naukladáme na múčnik 
a odložíme do chladničky. Pred podávaním posypeme cukrom a nakrájame.

Citrónový krémeš
    svieža klasika

Čas prípravy: 60 minút
Čas pečenia: 20 minút
Vystačí na: 24 kusov

Na cesto:
500 g lístkového cesta

Na náplň:
1 l polotučného mlieka
3 žĺtky
2 balíčky Pudingu  
aróma Citrón Dr. Oetker
2 zarovnané KL hladkej múky
250 g zmäknutého masla
100 g práškového cukru
500 ml smotany na šľahanie
2 balíčky Smeta-fixu Dr. Oetker

Na ozdobenie:
trošku práškového cukru

Okrem toho potrebujeme:
plech na pečenie (30 × 40 cm)
elektrický ručný šľahač

TIP:  
Ako základ 
na prípravu 
krémeša možno 
použiť aj už hotové 
lístkové cestá 
vyvaľkané na 
papieri na pečenie. 
Budeme 
potrebovať 2 ks.
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1. Na prípravu cesta v mise zmiešame ovsené vločky s kokosom, pudingovým 
práškom a cukrami. Pridáme vajcia, mlieko, med a jablká a dôkladne premiešame. 
Cesto nanesieme do vymastenej a múkou vysypanej formy a rovnomerne 
rozotrieme. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme. 
 
Elektrická rúra: 180 °C 
Teplovzdušná rúra: 160 °C  
Plynová rúra: stupeň 3 
Čas pečenia: asi 30 minút 

2. Na prípravu náplne v mise zmiešame tvaroh s cukrom, mliekom a vajcom 
a metličkou vymiešame dohladka. Náplň nalejeme na upečené cesto, vložíme 
do rúry a dopečieme pri rovnakej teplote ako v bode 1. asi 10 minút.

Čas prípravy: asi 40 minút
Čas pečenia: asi 40 minút 

Vystačí na: asi 24 kusov

Na cesto:
120 g ovsených vločiek

100 g strúhaného kokosu
2 balíčky Pudingu  

aróma Vanilka Dr. Oetker
2 balíčky Trstinového cukru  

s rumovou arómou Dr. Oetker
1 balíček Škoricového cukru Dr. Oetker

2 vajcia
250 ml mlieka

1 PL tekutého medu
5 jabĺk  

(olúpaných a nahrubo nastrúhaných)

Na náplň:
500 g polotučného tvarohu

1 balíček Trstinového cukru  
s rumovou arómou Dr. Oetker

150 ml mlieka
1 vajce

Okrem toho potrebujeme:
koláčovú formu Ovsený koláč

bez múky

TIPY: 
• Ešte teplý koláč 
môžeme dozdobiť 
tak, že ho 
posypeme 
Škoricovým 
cukrom Dr. Oetker. 
• Koláč môžeme 
upiecť aj na plechu 
a podávať 
nakrájaný 
na kocky.
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1. Na prípravu cesta v mise vyšľaháme elektrickým ručným šľahačom nastaveným 
na najvyšší stupeň z bielkov tuhý sneh. Pridáme žĺtky, cukor a Solamyl zmiešaný 
s kôrou. Nešľaháme, len opatrne premiešame. Cesto nanesieme na plech 
vyložený papierom na pečenie potretým olejom. Vložíme do predhriatej rúry 
a pečieme. 
 
Elektrická rúra: 190 °C 
Teplovzdušná rúra: 170 °C  
Plynová rúra: stupeň 4 
Čas pečenia: asi 10 minút 

2. Horúci plát preklopíme na utierku a stiahneme papier na pečenie. Plát zrolujeme 
a necháme vychladnúť.

3. Na prípravu náplne v mise vyšľaháme elektrickým ručným šľahačom nastaveným 
na stredný stupeň smotanu do polotuha. Pridáme vanilkový cukor, Smeta-fix 
a kyslú smotanu a vyšľaháme elektrickým ručným šľahačom nastaveným na 
najvyšší stupeň dotuha.

4. Vychladnutý plát rozrolujeme, potrieme náplňou a opäť zrolujeme. Odložíme 
stuhnúť do chladničky.

Nadýchaná roláda
ľahučká

Čas prípravy: asi 30 minút
Čas pečenia: asi 10 minút
Vystačí na: 6 porcií

Na cesto:
5 bielkov
5 žĺtkov
100 g cukru
2 zarovnané PL Solamylu  
bezgluténového Dr. Oetker
1 vrecko Finesse  
Citrónovej kôry Dr. Oetker

Na náplň:
250 ml smotany na šľahanie 
1 balíček Vanilkového cukru Dr. Oetker
1 balíček Smeta-fixu Dr. Oetker
150 g kyslej smotany

Okrem toho potrebujeme:
elektrický ručný šľahač
plech na pečenie (30 × 40 cm)
olej na potretie

TIP: 
Roládu môžeme 
posypať 
práškovým cukrom 
alebo poliať 
Polevou svetlou 
Dr. Oetker.
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1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s kypriacim práškom, škoricou 
a brusnicami. Pridáme vajce, olej, sirup, vanilkovú pastu a mrkvu a ručne 
vypracujeme hladké cesto. Z cesta vytvarujeme valček, ktorý nakrájame 
na 20 rovnakých kúskov. Z kúskov vytvarujeme malé placky, ktoré rozložíme 
na plechy vyložené papierom na pečenie asi 3 cm od seba, aby sa nám nespiekli. 
Vložíme do predhriatej rúry a pečieme. 
 
Elektrická rúra: 180 °C 
Teplovzdušná rúra: 160 °C  
Plynová rúra: stupeň 3 
Čas pečenia: asi 15 minút

2. Cookies necháme vychladnúť.

3. Na prípravu náplne vymiešame v mise smotanový syr s vanilkovou pastou 
a sirupom metličkou dohladka. Náplňou cookies zlepíme a odložíme do 
chladničky.

Čas prípravy: asi 20 minút
Čas pečenia: asi 15 minút

Vystačí na: 10 kusov (zlepených)

Na cesto:
230 g hladkej múky

2 zarovnané KL Kypriaceho prášku do 
pečiva Dr. Oetker

2 zarovnané KL mletej škorice
70 g sušených brusníc

1 vajce
50 ml oleja

60 ml agávového sirupu
1 KL Vanilkovej pasty Dr. Oetker

150 g mrkvy nastrúhanej nahrubo

Na náplň:
125 g smotanového syra

1 KL Vanilkovej pasty Dr. Oetker
1 KL agávového sirupu

Okrem toho potrebujeme:
 plech na pečenie

Mrkvové cookies
mäkučké
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1. Na prípravu cesta zalejeme v mise kaše vriacou vodou a necháme asi 10 minút 
odstáť. Pridáme sódu, škoricový cukor, vajcia a jablká a vymiešame dohladka. 
Cesto smažíme na lievancovej panvici potretej olejom a potom necháme lievance 
vychladnúť. 

2. Na prípravu krému z pudingového prášku, mlieka, vanilkového a trstinového cukru 
uvaríme hustejší puding. Odstavíme a za občasného miešania necháme 
vychladnúť. Potom do neho metličkou vmiešame tvaroh. 

3. Lievančeky namažeme krémom a povrch ozdobíme toppingom.

Lievance z ovsenej kaše
karamelové

Čas prípravy: asi 20 minút
Celkový čas prípravy: asi 40 minút
Vystačí na: 12 kusov

Na cesto:
4 balíčky Ovsenej kaše  
Jablká, škorica Dr. Oetker
380 ml vriacej vody
1 KL Sódy bikarbóny Dr. Oetker
1 balíček Škoricového cukru Dr. Oetker
4 vajcia
2 jablká  
(olúpané a nahrubo nastrúhané)

Na krém:
1 balíček Pudingu Karamel Dr. Oetker
460 ml mlieka
1 balíček Vanilkového cukru Dr. Oetker
1 balíček Trstinového cukru 
karamelového Dr. Oetker
250 g odtučneného tvarohu

Na ozdobenie:
Topping Karamel Dr. Oetker

Okrem toho potrebujeme:
panvicu na lievance 
olej na vysmážanie
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1. Na prípravu krokantu na panvici opražíme za stáleho miešania orechy s cukrom. 
Odstavíme a necháme vychladnúť. 

2. Na prípravu cesta v mise zmiešame zmes na brownies s vajcami, vodou a olejom 
a vymiešame metličkou dohladka podľa návodu na obale. Cesto vylejeme do 
vymastenej a múkou vysypanej formy a uhladíme. Do cesta zatlačíme pralinky 
zaoblenou stranou nadol a posypeme krokantom. Vložíme do predhriatej rúry 
a pečieme. 
 
Elektrická rúra: 180 °C 
Teplovzdušná rúra: 160 °C  
Plynová rúra: stupeň 3 
Čas pečenia: asi 30 minút

3. Brownies necháme vychladnúť.

4. Polevu rozpustíme podľa návodu. Nanesieme ju na pralinky a necháme stuhnúť. 
Potom nakrájame na 15 štvorcov, ktoré diagonálne prekrojíme na trojuholníky.

Čas prípravy: asi 10 minút
Čas pečenia: asi 30 minút

Vystačí na: 30 kusov

Na krokant: 
50 g nasekaných lieskových orieškov

20 g cukru

Na cesto:
1 balenie Brownies Dr. Oetker

2 vajcia
80 ml vody 
80 ml oleja

15 orieškových praliniek

Na poliatie:
1 balíček Polevy svetlej Dr. Oetker

Okrem toho potrebujeme:
teflónovú panvicu

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

Brownies trojuholníky
štýlové
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1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s droždím, kakaom, cukrom, 
vanilkovým cukrom, soľou a muškátovým orieškom. Pridáme polevu rozpustenú 
podľa návodu na obale, mlieko a maslo a vymiešame dohladka. Cesto poprášime 
múkou, prikryjeme utierkou a necháme asi 45 minút na teplom mieste kysnúť. 
Potom na pomúčenej pracovnej ploche do cesta zapracujeme nasekanú polevu. 
Cesto rozdelíme na 8 rovnakých dielov a vytvarujeme valčeky, ktoré vložíme 
do vymastených a múkou vysypaných hrnčekov. Vložíme do predhriatej rúry 
a pečieme. 
 
Elektrická rúra: 170 °C 
Teplovzdušná rúra: 150 °C  
Plynová rúra: stupeň 2 
Čas pečenia: asi 40 minút

2. Buchtičky necháme asi 10 minút vychladnúť. Potom ich opatrne vyklopíme.

3. Na prípravu polevy v miske vymiešame práškový cukor s kakaom a vodou 
dohladka. Pomocou štetca alebo pierka povrch buchtičiek potrieme  
a posypeme nastrúhanou čokoládou. Necháme stuhnúť a podávame.

Čokoládové buchtičky
kysnuté

Čas prípravy: asi 30 minút
Čas pečenia: asi 40 minút
Vystačí na: 8 porcií

Na cesto:
420 g hladkej múky
1 balíček Droždia Dr. Oetker
20 g Holandského kakaa Dr. Oetker
150 g práškového cukru
2 balíčky Vanilkového cukru Dr. Oetker
štipku soli
štipku mletého muškátového orieška
1 balíček rozpustenej  
Polevy tmavej Dr. Oetker
200 ml teplého mlieka
200 g rozpusteného masla
1 balíček nasekanej  
Polevy tmavej Dr. Oetker

Na polevu a posypanie:
3 zarovnané PL práškového cukru
1 zarovnanú PL Holandského  
kakaa Dr. Oetker
3 PL teplej vody
trochu nastrúhanej horkej čokolády

Okrem toho potrebujeme:
8 vysokých hrnčekov (Ø 7 cm)
plech na pečenie
elektrický ručný šľahač
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1. Na prípravu dezertu vložíme do misky maliny, zasypeme ich vanilkovým cukrom 
a necháme rozmraziť.

2. V mise zmiešame mlieko s tvarohom a jogurtom. Pridáme Crème Olé 
a vyšľaháme elektrickým ručným šľahačom nastaveným na najvyšší stupeň 
dohladka. Nakoniec vmiešame maliny a rozdelíme do pohárov. 

3. Povrch dozdobíme nasekanými pistáciami a čerstvými malinami. 

Čas prípravy: asi 20 minút
Vystačí na: 6 porcií

Prísady:
200 g mrazených malín

2 balíčky Vanilkového cukru Dr. Oetker
100 ml mlieka

250 g nízkotučného tvarohu
150 g bieleho jogurtu

1 balíček Crème Olé s vanilkovou 
arómou Dr. Oetker

Na ozdobenie:
2 PL nasekaných pistáciových orechov

50 g čerstvých malín

Okrem toho potrebujeme:
elektrický ručný šľahač

6 pohárikov

Malinová desiata
s tvarohom 

pre deti aj dospelých

TIP: 
Dezert môžeme 
pripraviť aj s iným 
ovocím, napr. 
s jahodami alebo 
čučoriedkami.
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1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku so soľou, droždím a kváskom. Pridáme 
žĺtok, mlieko, maslo, cukor a kôru a ručne vypracujeme dohladka. Cesto 
poprášime múkou, prikryjeme utierkou a necháme asi 45 minút na teplom mieste 
kysnúť. 

2. Vykysnuté cesto na pomúčenej pracovnej ploche premiesime a rozdelíme na 
valčeky a vytvarujeme z nich uzly, ktoré dotvarujeme do podoby kuriatok – jeden 
koniec necháme ako hlavičku a druhý koniec ako chvostík. Chvostíky nakrájame 
ostrým nožom. Kuriatka poukladáme na plech vyložený papierom na pečenie. 
Prikryjeme utierkou a necháme ešte asi 20 minút kysnúť. 

3. Každé kuriatko potrieme bielkom pomocou štetca alebo pierka. Vložíme 
do predhriatej rúry a pečieme. 
 
Elektrická rúra: 200 °C 
Teplovzdušná rúra: 180 °C  
Plynová rúra: stupeň 4 
Čas pečenia: asi 20 minút

Kuriatka
jarné

Čas prípravy: asi 15 minút
Čas pečenia: asi 20 minút
Vystačí na: 12 kusov

Na cesto:
500 g hladkej múky
2 zarovnané KL soli
1 balíček Droždia Dr. Oetker 
1 balíček Ražného kvásku Dr. Oetker
1 žĺtok 
300 ml vlažného mlieka
2 PL rozpusteného masla
2 balíčky Vanilínového cukru Dr. Oetker
1 vrecko Finesse  
Citrónovej kôry Dr. Oetker

Na potretie a posypanie:
1 bielok
hrubá soľ
celý mak

Okrem toho potrebujeme:
plech na pečenie (30 × 40 cm)

TIP: 
Kuriatka môžeme 
pred pečením 
podľa chuti 
posypať soľou 
alebo makom 
alebo im urobiť 
očká zo semienok.
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1. Na prípravu cesta privedieme v kastróliku vodu s maslom do varu. Pridáme múku 
zmiešanú s Gustinom a soľou a dôkladne vymiešame dohladka. Zmes vložíme 
do misy, pridáme postupne vajcia a vyšľaháme elektrickým ručným šľahačom 
nastaveným na najvyšší stupeň dohladka. Nakoniec vmiešame kypriaci prášok 
a syr. Cukrárske vrecko s hladkou špičkou naplníme cestom a na vymastený 
plech tvoríme tyčinky dlhé asi 6 cm. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme. 
 
Elektrická rúra: 200 °C 
Teplovzdušná rúra: 180 °C 
Plynová rúra: stupeň 4 
Čas pečenia: asi 20 minút (počas pečenia rúru neotvárame)

2. Tyčinky necháme vychladnúť.

3. Na prípravu dipu v mise zmiešame tvaroh s Creme VEGA. Pridáme najemno 
nastrúhanú mrkvu, nadrobno nakrájanú jarnú cibuľku a petržlen. Nakoniec 
dochutíme soľou a čiernym korením a podávame s tyčinkami. 

Čas prípravy: asi 40 minút
Čas pečenia: asi 20 minút

Vystačí na: asi 50 kusov

Na cesto:
125 ml vody
25 g masla

75 g hladkej múky
15 g Gustinu bezgluténového Dr. Oetker

štipku soli
3 vajcia

½ KL Kypriaceho prášku  
do pečiva Dr. Oetker

100 g strúhaného syra

Na dip:
250 g nízkotučného tvarohu

150 g Creme VEGA Dr. Oetker
1 mrkva

1 jarnú cibuľku
zväzok čerstvého hladkolistého peržlenu

soľ podľa chuti
čierne korenie podľa chuti

Okrem toho potrebujeme:
plechy na pečenie 

elektrický ručný šľahač 
cukrárske vrecko  

s hladkou špičkou (Ø asi 1 cm)
strúhadlo

Syrové tyčinky
so zeleninovým dipom

TIP: 
Syrové tyčinky 
sú ideálne 
na zamrazenie. 
Rozmrazené pred 
podávaním krátko 
zohrejeme v rúre.
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1. Na prípravu cesta nakrájame bazalku na jemné pásiky. V mise vyšľaháme 
z bielkov a soli elektrickým ručným šľahačom nastaveným na najvyšší stupeň tuhý 
sneh. V inej miske zmiešame žĺtky s kyslou smotanou. Pridáme múku zmiešanú 
s kypriacim práškom a zľahka vmiešame sneh a bazalku. 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 
Čas pečenia: asi 10 minút

2. Plát necháme vychladnúť.

3. Na prípravu bazalkového krému v mise rozmixujeme syr s kyslou smotanou 
a bazalkou tyčovým mixérom dohladka. VEGA Gél pripravíme s vodou podľa 
návodu na obale a vmiešame do zmesi. Dochutíme čiernym korením a soľou 
a necháme mierne stuhnúť.

4. Na prípravu paprikového krému v mise rozmixujeme syr s kyslou smotanou 
a paprikou tyčovým mixérom dohladka. VEGA Gél pripravíme s vodou podľa 
návodu na obale a vmiešame do zmesi. Dochutíme čiernym korením a soľou 
a necháme mierne stuhnúť.

5. Plát rozkrájame na 4 rovnaké obdĺžniky. Jeden potrieme bazalkovým krémom 
a druhý paprikovým krémom. Priklopíme zostávajúcimi obdĺžnikmi, jemne 
pritlačíme a odložíme aspoň na hodinu do chladničky stuhnúť.

6. Potom ostrým nožom nakrájame obdĺžniky na kocky a dozdobíme mozzarellou, 
paradajkami, bazalkou, olivami a syrom. Pripevníme špáradlom.

Farebné kocky
jednohubky

Čas prípravy: asi 50 minút
Celkový čas prípravy: asi 60 minút 
Vystačí na: asi 60 kusov

Na cesto:
lístky čerstvej bazalky z ½ kríčka
4 bielky
½ KL soli
4 žĺtky
90 g kyslej smotany
100 g hladkej múky
1 zarovnanú KL Kypriaceho prášku  
do pečiva Dr. Oetker
Na bazalkový krém:
100 g plnotučného čerstvého syra
180 g kyslej smotany
lístky čerstvej bazalky z 1 kríčka
1 balíček VEGA Gélu Dr. Oetker
150 ml vody
mleté čierne korenie
soľ
Na paprikový krém:
100 g plnotučného čerstvého syra
90 g kyslej smotany
125 g nakladanej grilovanej červenej 
papriky (odkvapkanej)
1 balíček VEGA Gélu Dr. Oetker
150 ml vody
mleté čierne korenie
soľ
Na ozdobenie:
150 g mini mozzarelly
200 g cherry paradajok
pár lístkov čerstvej bazalky
80 g čiernych olív bez kôstok
200 g ovčieho syra alebo feta syra
Okrem toho potrebujeme:
plech na pečenie (30 × 40 cm)
elektrický ručný šľahač 
tyčový mixér
špáradlá
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ZDRAVÁ PAUZA
Vyskúšajte ovsené kaše s vylepšenou receptúrou
• zvýšený podiel ovsených vločiek
• s nízkym obsahom cukru
• s nízkym obsahom soli
• zdroj vlákniny 

• Creme VEGA je trendový vegánsky výrobok na báze sóje 

• jedinečný výrobok, ktorý neobsahuje  
žiadne suroviny živočíšneho pôvodu

• má krémovú konzistenciu a lahodnú chuť

• je ideálny na varenie a zjemnenie jedál,  
na prípravu rôznych dipov

• pri varení sa nezráža, obsahuje  
30 % tuku, preto sa dá vyšľahať

• dostupné v: Kaufland, Tesco, Metro a Labaš 

VEGA JE MEGA

Ryžové kaše Dr. Oetker – 
správna voľba pre každého!
• ľahko stráviteľné
• certifikované bezgluténové výrobky




