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Tvoríme 
chuť 

domova

130 rokov



Dobové vydania receptov Dr. Oetker:

 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.

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

Sledujte nás na sociálnych sieťach: 

 @PečiemeSLáskou

 DrOetker_SK

  Dr. Oetker  
Slovenská republika

na začiatok roku 2021 sme sa pre Vás rozhodli 
pripraviť toto malé prekvapenie – vítame Vás pri 
mimoriadnom vydaní receptára! Tento rok totiž 
oslavujeme 130 rokov histórie spoločnosti 
Dr. Oetker a 30 rokov novodobej histórie našej 
spoločnosti v Československu. 

Brány spoločnosti Dr. Oetker v Československu 
sa krátko po druhej svetovej vojne na dlhé roky 
uzavreli. Znovu sa otvorili až v roku 1991 v Bratislave, 
a spotrebitelia si výrobky najvyššej kvality značky 
Dr. Oetker stále pamätali. V roku 1993 kúpil Dr. Oetker 
škrobárenský závod Slovamyl v Boleráze a získal tým 
výrobnú základňu pre ďalšiu expanziu. 

Písal sa rok 1891, keď mladý lekárnik Dr. August 
Oetker začal pracovať na vývoji prášku do pečiva. 
O dva roky neskôr sa mu skutočne podarilo spôsobiť 
revolúciu v pečení, pretože kypriaci prášok od 
spoločnosti Dr. Oetker garantoval, že sa každý koláč 
vydarí. Zároveň už od začiatku pán Oetker 

upozorňoval na svoje výrobky pomocou receptov 
na obale kypriaceho prášku a v tlači a tak sa začala 
písať aj história našich receptov.

Preto sme si povedali, že niektoré z nich doslova 
oprášime! Z archívu sme vybrali a znovu vyskúšali 
recepty na dobroty, podľa ktorých sa učili piecť už 
celé generácie. Do hlavnej úlohy sme, samozrejme, 
obsadili Kypriaci prášok do pečiva Dr. Oetker! 
Niektoré recepty sme ponechali v ich pôvodnej 
verzii bez zmien, iné sme mierne upravili, aby sme 
ich vyšperkovali do dokonalosti a niekoľko receptov 
sme prezliekli do moderného šatu.

Už 130 rokov pre Vás tvoríme chuť domova 
a vďaka vám môžeme ďalej vyvíjať inovatívne 
výrobky vysokej kvality.

Debora Turečková
Zákaznícky servis

Iveta Krausová
Skúšobná kuchyňa
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TIP: 
Torta vyzerá skvelo, 
keď ju ozdobíme 
guľôčkami. Tie 
vytvoríme tak, že 
odrežeme malú časť 
korpusu, ktorú 
rozdrobíme 
a spojíme trochou 
krému. Obalíme 
v mletých orieškoch 
a ozdobíme tortu.

1. Na prípravu cesta v mise nad parou rozpustíme čokoládu. Pridáme kávu, arómu, 
kôru, žĺtky a cukor a metličkou vymiešame dohladka. Potom zložíme z pary 
a vmiešame mak zmiešaný s múkami, orechami a kypriacim práškom. Nakoniec 
z bielkov vyšľaháme elektrickým ručným šľahačom nastaveným na najvyšší 
stupeň tuhý sneh, ktorý zľahka opatrne vmiešame do cesta. Cesto nanesieme 
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 30 minút 

2. Korpus necháme vychladnúť. Vychladnutý korpus raz pozdĺžne prekrojíme.

3. Na prípravu krému v mise vyšľaháme smotanu s Crème Olé a cukrom elektrickým 
ručným šľahačom nastaveným na najvyšší stupeň dotuha. Potom zašľaháme 
tvaroh s kávou dohladka. Tortu naplníme časťou krému. Slabo potrieme povrch 
a strany torty. 

4. Zvyšok krému nanesieme do cukrárskeho vrecka a dozdobíme povrch torty. 

Čas prípravy: asi 20 minút
Čas pečenia: asi 30 minút

Vystačí na: asi 12 porcií

Na cesto:
100 g horkej čokolády

1 PL silnej kávy
1 KL Arómy rumovej Dr. Oetker

1 balíček Finesse citrónovej kôry Dr. Oetker
3 žĺtky

120 g cukru
100 g mletého maku

30 g hladkej múky
30 g polohrubej múky

50 g opražených mletých vlašských orechov
½ balíčka Kypriaceho prášku 

do pečiva Dr. Oetker
3 bielky

Na krém:
250 ml smotany na šľahanie

1 balíček Crème Olé  
aróma vanilka Dr. Oetker

250 g polotučného tvarohu 
2 PL silnej kávy

Okrem toho potrebujeme:
elektrický ručný šľahač

tortovú formu (Ø 18 cm) 
cukrárske vrecko so zrezanou špičkou Kapucínska torta

s vôňou kávy

moderný
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1. Na prípravu cesta v mise vyšľaháme z bielkov elektrickým ručným šľahačom 
nastaveným na najvyšší stupeň tuhý sneh. V inej mise vyšľaháme maslo s cukrom 
a žĺtkami do peny. Pridáme múku zmiešanú s kypriacim práškom, kakaom 
a orechami. Pridáme kávu a sneh z bielkov a vymiešame dohladka. Cesto 
nanesieme 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 30 minút 

2. Korpus necháme vychladnúť. 

3. Na prípravu plnky v kastróliku povaríme orechy s mliekom a cukrom. Odstavíme 
a necháme vychladnúť. V mise vyšľaháme maslo elektrickým ručným šľahačom 
nastaveným na najvyšší stupeň a postupne zašľaháme vychladnutú orechovú 
zmes. 

4. Vychladnutý korpus raz pozdĺžne prekrojíme a naplníme plnkou.

5. Polevu rozpustíme podľa návodu na obale a potrieme ňou povrch torty. 
Dozdobíme zdobením, čučoriedkami a černicami.

Orechová torta
s kakaom a čokoládou

Čas prípravy: asi 20 minút
Čas pečenia: asi 30 minút
Vystačí na: asi 12 porcií 

Na cesto:
2 bielky
30 g zmäknutého masla
160 g cukru
2 žĺtky
180 g hladkej múky
1 balíček Kypriaceho prášku 
do pečiva Dr. Oetker
20 g preosiateho  
Holandského kakaa Dr. Oetker
20 g mletých vlašských orechov
125 ml vychladnutej čiernej kávy
Na plnku:
50 g mletých vlašských orechov
70 ml mlieka
50 g práškového cukru 
60 g zmäknutého masla
Na polevu a ozdobenie:
1 balíček Polevy mliečnej Dr. Oetker
Zdobenie tmavé Dr. Oetker
125 g čerstvých čučoriedok a černíc
Okrem toho potrebujeme:
elektrický ručný šľahač
tortovú formu (Ø 20 cm) 

moderný
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1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s kypriacim práškom, cukrom, soľou 
a kôrou. Pridáme maslo a vajcia a ručne vypracujeme hladké cesto. Cesto 
zabalíme do mikroténového vrecka a odložíme asi na 30 minút do chladničky. 
Na pomúčenej pracovnej ploche cesto pomocou váľka vyvaľkáme na plát hrubý 
asi 5 mm a pomocou formičky vykrajujeme kolieska. Poukladáme ich na plechy 
vyložené papierom na pečenie. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme. 
 
Elektrická rúra: 180 °C 
Teplovzdušná rúra: 160 °C 
Plynová rúra: stupeň 3 
Čas pečenia: asi 15 minút (1 plech)

2. Kolieska necháme vychladnúť.

3. Na zlepenie vymiešame lekvár s rumom dohladka. Kolieska lepíme vždy dve 
k sebe. 

4. Polevu pripravíme s vodou alebo mliekom podľa návodu na obale. Povrch 
koliesok polejeme polevou a dozdobíme červenou tubičkou a zdobením. 
Necháme stuhnúť.

Čas prípravy: asi 40 minút
Čas pečenia: asi 15 minút

Vystačí na: asi 30 zlepených kusov

Na cesto:
370 g hladkej múky

½ balíčka Kypriaceho prášku  
do pečiva Dr. Oetker

100 g cukru
štipku soli

1 balíček Finesse citrónovej kôry Dr. Oetker
250 g zmäknutého masla

2 vajcia
Na zlepenie:

150 g slivkového lekváru
1 PL rumu

Na polevu a ozdobenie:
1 balíček Polevy v prášku  

punčová aróma Dr. Oetker
2 – 3 PL studenej vody alebo mlieka

Tubičky na zdobenie 4 farby
Zdobenie 4 druhy  

zlaté/strieborné Dr. Oetker
Okrem toho potrebujeme:

formičku na vykrajovanie  
v tvare kolieska (Ø 5 cm)

2 plechy na pečenie

moderný

Rumové tortičky
s lekvárom
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1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s mandľami, kypriacim práškom, 
cukrom, škoricovým cukrom a soľou. Pridáme maslo a ručne vypracujeme hladké 
cesto. Cesto zabalíme do mikroténového vrecka a odložíme asi na 30 minút 
do chladničky. Na pomúčenej pracovnej ploche cesto pomocou váľka vyvaľkáme 
na plát hrubý asi 5 mm a pomocou formičky vykrajujeme kolieska. Poukladáme 
ich na plechy vyložené papierom na pečenie. Vložíme do predhriatej rúry 
a pečieme. 
 
Elektrická rúra: 180 °C 
Teplovzdušná rúra: 160 °C 
Plynová rúra: stupeň 3 
Čas pečenia: asi 12 minút (1 plech)

2. Kolieska necháme vychladnúť.

3. Na prípravu krému v mise vyšľaháme smotanu s Crème Olé a cukrom elektrickým 
ručným šľahačom nastaveným na najvyšší stupeň dotuha. Potom zašľaháme 
tvaroh dohladka. Krém nanesieme do cukrárskeho vrecka a lepíme vždy dve 
kolieska k sebe. 

4. Povrch ozdobíme polevou rozpustenou podľa návodu na obale. Dozdobíme 
zvyšným krémom, zdobením a čučoriedkami.

Čas prípravy: asi 40 minút
Čas pečenia: asi 12 minút
Vystačí na: asi 20 zlepených kusov 

Na cesto:
200 g hladkej múky
100 g mletých mandlí alebo orechov
1 zarovnanú KL Kypriaceho prášku 
do pečiva Dr. Oetker
80 g cukru
1 balíček Škoricového cukru Dr. Oetker
štipku soli
150 g zmäknutého masla
Na krém:
250 ml smotany na šľahanie 
1 balíček Crème Olé  
aróma vanilka Dr. Oetker
1 zarovnanú PL práškového cukru
250 g polotučného tvarohu
Na ozdobenie:
1 balíček Polevy tmavej Dr. Oetker
Zdobenie 4 druhy  
zlaté/strieborné Dr. Oetker
125 g čerstvých čučoriedok
Okrem toho potrebujeme:
formičku na vykrajovanie  
v tvare kolieska (Ø 5 cm)
2 plechy na pečenie
elektrický ručný šľahač
cukrárske vrecko s hladkou špičkou 

moderný

Krémové tortičky
jemné a krehké
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1. Na prípravu cesta v kastróliku rozpustíme maslo s cukrom a čokoládou. Potom 
pridáme mandle, vlejeme do misy a vymiešame do vychladnutia. Pridáme soľ, 
žĺtky a múku zmiešanú s kypriacim práškom a vymiešame dohladka. Z bielkov 
vyšľaháme elektrickým ručným šľahačom nastaveným na najvyšší stupeň sneh, 
ktorý nakoniec zľahka vmiešame do cesta. 

2. Na dno vymastenej a múkou vysypanej formy nasypeme mandľové plátky 
a nanesieme cesto. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme. 
 
Elektrická rúra: 170 °C 
Teplovzdušná rúra: 150 °C  
Plynová rúra: stupeň 2 
Čas pečenia: asi 60 minút

3. Chlebíček necháme asi 10 minút vo forme ochladnúť. Potom ho opatrne 
vyklopíme.

Čas prípravy: asi 20 minút
Čas pečenia: asi 60 minút

Vystačí na: asi 12 porcií

Na cesto:
120 g masla
160 g cukru

140 g horkej čokolády
80 g mletých mandlí

štipku soli
4 žĺtky

60 g hladkej múky
1 zarovnanú KL Kypriaceho prášku  

do pečiva Dr. Oetker
4 bielky

Na potretie a posypanie:
30 g mandľových plátkov

Okrem toho potrebujeme:
elektrický ručný šľahač

formu na biskupský chlebíček (30 × 11 cm)

pôvodný

Čokoládový chlebíček
s mandľami

PÔVODNÝ  
TIP 
z prvorepublikového 
receptára:
Čokoládový chlieb jesť 
budúci deň je oveľa 
chutnejšie a podáva sa 
so šľahanou smotanou.
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TIPY: 
• Ak nám zostane 
ananás, nakrájame 
ho na kúsky 
a primiešame 
do cesta. Hotový 
chlebíček potom 
bude ešte 
šťavnatejší.
• Upečený 
chlebíček polejeme 
rozpustenou 
Polevou tmavou 
Dr. Oetker. V tejto 
úprave bude 
výsledok absolútne 
exkluzívny.

1. Na prípravu cesta necháme kompót dôkladne odkvapkať. Do misy nastrúhame 
na hrubom strúhadle marcipán. Pridáme maslo, cukor, vanilínový cukor a vajcia 
a vyšľaháme elektrickým ručným šľahačom nastaveným na stredný stupeň 
dohladka. Nakoniec vmiešame múku zmiešanú s kypriacim práškom. Kolieska 
ananásu naukladáme na dno formy vyloženej papierom na pečenie. Nanesieme 
cesto a uhladíme. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme. 
 
Elektrická rúra: 180 °C 
Teplovzdušná rúra: 160 °C  
Plynová rúra: stupeň 3 
Čas pečenia: asi 60 minút

2. Chlebíček necháme asi 10 minút vo forme ochladnúť. Potom ho opatrne 
vyklopíme.

Čas prípravy: asi 20 minút
Čas pečenia: asi 60 minút
Vystačí na: asi 12 porcií 

Na cesto:
ananásový kompót kolieska  
(hmotnosť po odkvapkaní 200 g)
1 balenie Marcipánu Dr. Oetker
175 g zmäknutého masla
175 g cukru
1 balíček Vanilínového cukru Dr. Oetker
3 vajcia
300 g hladkej múky
2 zarovnané KL Kypriaceho prášku 
do pečiva Dr. Oetker
Okrem toho potrebujeme:
elektrický ručný šľahač
formu na biskupský chlebíček (30 × 11 cm)

pôvodný

Ananásový chlebíček
s marcipánom
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1. Na prípravu cesta v mise vyšľaháme maslo s cukrom, vajcami a soľou elektrickým 
ručným šľahačom nastaveným na najvyšší stupeň do peny. Pridáme rum, mlieko, 
múku zmiešanú s kypriacim práškom a kakaom a zľahka ručne vymiešame 
dohladka. Cesto nanesieme do vymastenej a múkou vysypanej formy. Vložíme 
do predhriatej rúry a pečieme. 
 
Elektrická rúra: 160 °C 
Teplovzdušná rúra: 140 °C  
Plynová rúra: stupeň 2 
Čas pečenia: asi 60 minút

2. Bábovku necháme asi 10 minút vo forme ochladnúť. Potom ju opatrne vyklopíme.

3. Polevu rozpustíme podľa návodu na obale a povrch bábovky polejeme.

Čas prípravy: asi 30 minút
Čas pečenia: asi 60 minút

Vystačí na: asi 16 porcií

Na cesto:
140 g zmäknutého masla

140 g cukru
4 vajcia

štipku soli
2 PL rumu

6 PL mlieka
230 g hladkej múky

1 balíček Kypriaceho prášku 
do pečiva Dr. Oetker

25 g Holandského kakaa Dr. Oetker
Na potretie:

1 balíček Polevy de Luxe Dr. Oetker
Okrem toho potrebujeme:

formu na bábovku (Ø 23 cm)
elektrický ručný šľahač

vylepšený pôvodný

Sacherova bábovka
poctivá
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1. Na prípravu cesta v mise zmiešame tvaroh s mliekom, olejom, cukrom 
a vanilínovým cukrom. Pridáme múku s kypriacim práškom a vymiešame 
dohladka. Cesto nanesieme do vymastenej a múkou vysypanej formy.

2. Na prípravu krému spoločne premiešame tvaroh, cukor, vanilkový cukor, žĺtok 
a kôru. V inej mise vyšľaháme z bielka elektrickým ručným šľahačom nastaveným 
na najvyšší stupeň tuhý sneh. Zľahka ho vmiešame do tvarohového krému, ktorý 
natrieme na cesto.

3. Na povrch krému naukladáme plátky jabĺk a posypeme škoricovým cukrom. 
Vložíme do predhriatej rúry a pečieme. 
 
Elektrická rúra: 180 °C 
Teplovzdušná rúra: 160 °C  
Plynová rúra: stupeň 3 
Čas pečenia: asi 20 minút

4. Koláč necháme vychladnúť. Pred podávaním môžeme zľahka posypať práškovým 
cukrom.

Čas prípravy: asi 25 minút
Čas pečenia: asi 20 minút
Vystačí na: asi 24 porcií 

Na cesto:
250 g polotučného tvarohu
6 PL mlieka
6 PL oleja
75 g cukru
1 balíček Vanilínového cukru Dr. Oetker
300 g hladkej múky
1 balíček Kypriaceho prášku 
do pečiva Dr. Oetker
Na krém:
250 g plnotučného tvarohu
30 g cukru
1 balíček Vanilkového cukru Dr. Oetker
1 žĺtok
1 balíček Finesse citrónovej kôry Dr. Oetker
1 bielok
Na obloženie a posypanie:
700 g jabĺk  
(olúpaných a nakrájaných na plátky)
2 balíčky Škoricového cukru Dr. Oetker
Okrem toho potrebujeme:
koláčovú formu s vyšším okrajom
elektrický ručný šľahač

moderný

Jablkový koláč
s tvarohom
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1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s mandľami, kypriacim práškom, soľou, 
cukrom a vanilínovým cukrom. Pridáme maslo, vajce a mlieko a ručne 
vypracujeme hladké cesto. Cesto zabalíme do mikroténového vrecka a odložíme 
asi na 30 minút do chladničky. Cesto na pomúčenej pracovnej ploche pomocou 
váľka vyvaľkáme na plát s rozmermi 30 × 40 cm, ktorý prenesieme na vymastený 
a múkou vysypaný plech. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme. 
 
Elektrická rúra: 180 °C 
Teplovzdušná rúra: 160 °C  
Plynová rúra: stupeň 3 
Čas pečenia: asi 30 minút 

2. Plát necháme vychladnúť. Potom ho rozdelíme na polovicu.

3. Na prípravu náplne v mise zmiešame orechy s cukrom a vanilínovým cukrom. 
Pridáme rum a vodu a vymiešame. Náplň rozotrieme na polovicu plátu a druhým 
plátom zakryjeme. Nakrájame na kocky a posypeme práškovým cukrom.

Čas prípravy: asi 15 minút
Čas pečenia: asi 30 minút

Vystačí na: asi 16 kusov

Na cesto:
160 g hladkej múky

70 g strúhaných mandlí
1 zarovnanú KL Kypriaceho prášku  

do pečiva Dr. Oetker
štipku soli
70 g cukru

½ balíčka Vanilínového cukru Dr. Oetker
100 g zmäknutého masla

1 vajce
2 PL mlieka

Na náplň:
100 g strúhaných vlašských orechov

100 g práškového cukru
½ balíčka Vanilínového cukru Dr. Oetker 

3 PL rumu
trochu vody

Na posypanie:
1 PL práškového cukru

Okrem toho potrebujeme:
plech na pečenie

pôvodný

Orechové kocky
s rumom
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1. Na prípravu cesta v mise vyšľaháme z bielkov elektrickým ručným šľahačom 
nastaveným na najvyšší stupeň tuhý sneh. V inej mise vyšľaháme maslo 
s cukrom, vanilínovým cukrom a žĺtkami do peny. Pridáme múku zmiešanú 
s kypriacim práškom a smotanu a vymiešame dohladka. Cesto rozdelíme na dve 
polovice a do jednej vmiešame kakao. Cesto po lyžiciach striedavo nanesieme 
na vymastený a múkou vysypaný plech. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme. 
 
Elektrická rúra: 180 °C 
Teplovzdušná rúra: 160 °C  
Plynová rúra: stupeň 3 
Čas pečenia: asi 45 minút

2. Koláč necháme vychladnúť.

Čas prípravy: asi 25 minút
Čas pečenia: asi 45 minút
Vystačí na: asi 24 porcií 

Na cesto:
6 bielkov
250 g zmäknutého masla
500 g cukru
1 balíček Vanilínového cukru Dr. Oetker
6 žĺtkov
500 g hladkej múky
1 balíček Kypriaceho prášku 
do pečiva Dr. Oetker
200 ml smotany na šľahanie
3 zarovnané PL  
Holandského kakaa Dr. Oetker
Okrem toho potrebujeme:
elektrický ručný šľahač
plech na pečenie s vyšším okrajom 
(30 × 40 cm)

pôvodný

Mramorový koláč
jednoduchá klasika

TIP: 
Koláč môžeme 
upiecť aj ako 
bábovku – 
odporúčame formu 
na bábovku 
z nášho e-shopu.
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1. Na prípravu náplne v kastróliku zmiešame mak, maslo, cukor, mlieko, kôru 
a škoricový cukor a asi 5 minút povaríme na miernom ohni. Odstavíme a necháme 
vychladnúť. 

2. Na prípravu cesta vložíme do misy vychladnuté zemiaky. Pridáme cukor, 
vanilínový cukor, maslo, vajce, mlieko, kôru, múku zmiešanú s kypriacim práškom 
a soľ a ručne vypracujeme hladké cesto. Z cesta vyvaľkáme okrúhly plát, ktorý 
rozdelíme na 12 rovnakých trojuholníčkov. Na širšiu stranu nanesieme makovú 
náplň a zavinieme tak, aby bol rožtek hore a uprostred. Rožky poukladáme 
na plech vyložený papierom na pečenie. Potrieme pomocou štetca alebo pierka 
rozšľahaným vajcom. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme. 
 
Elektrická rúra: 180 °C 
Teplovzdušná rúra: 160 °C  
Plynová rúra: stupeň 3 
Čas pečenia: asi 25 minút

3. Rožky necháme vychladnúť. Pred podávaním ich môžeme pocukrovať.

Čas prípravy: asi 25 minút
Čas pečenia: asi 25 minút

Vystačí na: asi 12 kusov

Na náplň:
100 g mletého maku

20 g masla
50 g cukru

125 ml mlieka
½ balíčka Finesse citrónovej kôry Dr. Oetker

1 balíček Škoricového cukru Dr. Oetker
Na cesto:

150 g varených nastrúhaných zemiakov 
70 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru Dr. Oetker
70 g zmäknutého masla

1 vajce
1 PL mlieka

½ balíčka Finesse citrónovej kôry Dr. Oetker
150 g hladkej múky

1 balíček Kypriaceho prášku 
do pečiva Dr. Oetker

štipku soli
Na potretie:

1 vajce
Okrem toho potrebujeme:

plech na pečenie

pôvodný

Bratislavské rožky
makové alebo orechové

TIP: 
Rožky chutia 
výborne aj 
s orechovou 
náplňou. 
Zmiešame 100 g 
mletých vlašských 
orechov, 50 g 
cukru, 2 PL mlieka, 
2 PL rumu 
a Vanilínový cukor 
Dr. Oetker. 
Naplníme rožky 
a pečieme.
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1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s kypriacim práškom, cukrom, soľou, 
vanilínovým cukrom a citrónovou arómou. Pridáme maslo a vodu a ručne 
vypracujeme hladké cesto. Cesto zabalíme do mikroténového vrecka a odložíme 
asi na 30 minút do chladničky. Na pomúčenej pracovnej ploche cesto pomocou 
váľka vyvaľkáme na plát hrubý asi 5 mm a pomocou formičky vykrajujeme 
kolieska. Prenesieme ich na plech vyložený papierom na pečenie. Vložíme 
do predhriatej rúry a pečieme. 
 
Elektrická rúra: 190 °C 
Teplovzdušná rúra: 170 °C  
Plynová rúra: stupeň 3 
Čas pečenia: asi 12 minút 

2. Kolieska necháme vychladnúť.

3. Na ozdobenie vyšľaháme smotanu elektrickým ručným šľahačom nastaveným 
na najvyšší stupeň dotuha. Šľahačku naplníme do cukrárskeho vrecka 
a nanesieme na okraje koliesok. Do stredu vložíme očistené ovocie. Tortové želé 
pripravíme s vodou a cukrom podľa návodu na obale a nanesieme na ovocie. 
Necháme stuhnúť.

Čas prípravy: asi 20 minút
Čas pečenia: asi 12 minút
Vystačí na: asi 8 kusov

Na cesto:
200 g hladkej múky
1 zarovnanú KL Kypriaceho prášku  
do pečiva Dr. Oetker
75 g cukru
štipku soli
1 balíček Vanilínového cukru Dr. Oetker
½ KL Arómy citrónovej Dr. Oetker
100 g zmäknutého masla
2 PL vody
Na ozdobenie:
250 ml smotany na šľahanie
350 g ovocia (maliny, čučoriedky, jahody...)
1 balíček Tortového želé číreho Dr. Oetker
250 ml vody
2 zarovnané PL cukru
Okrem toho potrebujeme:
formičku na vykrajovanie v tvare 
kolieska (Ø 10 cm)
plech na pečenie
elektrický ručný šľahač
cukrárske vrecko so zrezanou špičkou

pôvodný

Ovocné tortičky
so šľahačkou
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