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Pre Va‰u ºah‰iu orientáciu sme dÏemy rozdelili do 5 kategórií podºa mnoÏstva a zrelosti
ovocia a mnoÏstva cukru pouÏitého poãas ich prípravy.

Klasick˘
Pri príprave tohto dÏemu pouÏívame ovocie
a cukor v pomere (zhruba) 1:1. Pridávame
Dr.Oetker Gelfix Klasik 1:1, ktor˘ vystaãí
na 1000 g ovocia a 1150 g cukru. Tento
postup odporúãame pri príprave dÏemov
s kyslej‰ím ovocím.

Extra ovocn˘
Pri príprave tohto dÏemu pouÏívame dva diely
ovocia na jeden diel cukru a pridávame
Ïelírovaciu zmes Dr.Oetker Gelfix Extra 2:1.
Pri pouÏití Dr.Oetker Îelírovacieho cukru
Extra 2:1 pridávame iba ovocie. Tento postup
odporúãame pri príprave dÏemov so stredne
sladk˘m alebo zrel˘m ovocím.

Super ovocn˘
Pri príprave tohto dÏemu pouÏívame tri diely
ovocia na jeden diel cukru (zhruba) a pridávame
Ïelírovaciu zmes Dr.Oetker Gelfix Super 3:1.
Pri pouÏití Dr.Oetker Îelírovacieho cukru
Super 3:1 pridávame iba ovocie. Tento
postup odporúãame pri príprave dÏemov
s veºmi sladk˘m alebo veºmi zrel˘m ovocím.

Vy s k ú š a j t e :

KA
NOVIN
Diétny
Pri príprave tohto dÏemu pouÏívame Diétny
Ïelírovací ovocn˘ cukor Dr.Oetker. Takto
oznaãené recepty sú vhodné pre diabetikov
a v‰etk˘ch, ktorí preferujú nízkokalorické
zaváranie.

Tradiãn˘
Pri príprave tohto dÏemu tradiãn˘m postupom
pouÏívame Pomôcku na konzervovanie
Dr.Oetker, ktorá chráni spracovávané ovocie
pred plesÀami a kvasením.

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

Receptár ã. 17

DO receptar 17 SK v04

10.3.2009 14:05

Stránka 2

Vy s k ú š a j t e :
NOVIN
KA
uÏ po ôsmy raz Vám predkladáme sadu zaujímav˘ch
a netradiãn˘ch receptov na zaváranie.
Tento rok prichádzame s najlep‰ími nápadmi a tipmi pre Va‰e
obºúbené ovocie. Okrem klasick˘ch receptov Vám priná‰ame
aj recepty na nev‰edné spracovanie ovocia v podobe sirupu
alebo topingu.
Recepty sú tento rok pripravené tak, aby sme dali v‰etk˘m
moÏnosÈ voºby medzi klasick˘m receptom a receptom s väã‰ím
mnoÏstvom ovocia a men‰ím mnoÏstvom cukru. Vìaka tomu si
v na‰ich receptoch vyberie naozaj kaÏd˘ - priaznivci klasického
zavárania, aj tí, ktorí uvítajú vy‰‰í podiel ovocia. Toto umoÏÀujú
moderné Ïelírovacie prípravky od Dr.Oetker s obsahom
úãinn˘ch prírodn˘ch Ïelírovacích látok – pektínov. Vyskú‰ajte
na‰u novinku Îelírovací cukor Super 3:1 od Dr.Oetker!
Prajeme Vám veºa úspechov pri príprave Va‰ich dÏemov a sirupov.
Dobrú chuÈ – po cel˘ rok!

Jana Lindi‰ová
Zákaznícky servis Dr.Oetker

Iveta Krausová
Skú‰obná kuchyÀa Dr.Oetker

Vysvetlenie pouÏit˘ch skratiek:
KL = kávová lyÏiãka
PL = polievková lyÏica
Pripomíname, Ïe v‰etky recepty sú vyskú‰ané iba s v˘robkami Dr.Oetker.
Zaváraniny uskladÀujeme na chladnom suchom mieste. Otvorené poháre
uskladníme v chladniãke a r˘chlo spotrebujeme.
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super ovocn˘

(4 ks pohárov à 250 ml)
Doba prípravy: asi 20 minút

(4 ks pohárov à 250 ml)
Doba prípravy: asi 20 minút

Prísady:

Prísady:

• 700 g jahôd
• 300 g na kúsky nakrájan˘ch
jahôd
• 1 balíãek Gelfixu Extra 2:1
Dr.Oetker
• 500 g krupicového alebo
kry‰tálového cukru
• 1 vanilkov˘ lusk

• 700 g jahôd
• 300 g na kúsky nakrájan˘ch
jahôd
• 1 balíãek Gelfixu Super 3:1
Dr.Oetker
• 350 g krupicového alebo
kry‰tálového cukru
• 1 vanilkov˘ lusk

Príprava:

Príprava:

1. Umyté jahody (700 g) pomocou
ponorného mixéra rozmixujeme a dáme
spolu s 300 g nakrájan˘ch jahôd
do väã‰ieho hrnca. Obsah balíãka Gelfix
Extra zmie‰ame s dvomi lyÏicami cukru
a pridáme k ovociu. Za stáleho mie‰ania
varíme asi 1 minútu.

1. Umyté jahody (700 g) pomocou
ponorného mixéra rozmixujeme
a spolu s 300 g nakrájan˘ch jahôd
dáme do väã‰ieho hrnca. Obsah balíãka
Gelfix Super zmie‰ame s dvomi lyÏicami
cukru a pridáme k ovociu. Za stáleho
mie‰ania varíme asi 1 minútu.

2. Vanilkov˘ lusk pozdæÏne rozreÏeme
a vloÏíme k jahodám. Pridáme zvy‰ok
cukru a privedieme do varu. Dôkladne
povaríme minimálne 5 minút. Na tanierik
kvapneme 1-2 zarovnané kávové
lyÏiãky horúceho dÏemu. Ak je dÏem
po vychladnutí málo tuh˘, vmie‰ame
doÀ 2 zarovnané kávové lyÏiãky Kyseliny
citrónovej Dr.Oetker.

2. Vanilkov˘ lusk pozdæÏne rozreÏeme
a vloÏíme k jahodám. Pridáme zvy‰ok
cukru a privedieme do varu. Dôkladne
povaríme minimálne 5 minút. Na tanierik
kvapneme 1-2 zarovnané kávové
lyÏiãky horúceho dÏemu. Ak je dÏem
po vychladnutí málo tuh˘, vmie‰ame
doÀ 2 zarovnané kávové lyÏiãky Kyseliny
citrónovej Dr.Oetker.

3. Odoberieme prípadnú penu
a vyberieme vanilku. Ihneì plníme
aÏ po okraj do pripraven˘ch pohárov.
Poháre uzavrieme, obrátime dnom hore
a asi 5 minút necháme stáÈ na veku.

3. Odoberieme prípadnú penu
a vyberieme vanilku. Ihneì plníme
aÏ po okraj do pripraven˘ch pohárov.
Poháre uzavrieme, obrátime dnom hore
a asi 5 minút necháme stáÈ na veku.

Vy s k ú š a j t e :
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super ovocn˘

(6 ks pohárov à 250 ml)
Doba prípravy: asi 20 minút

(6 ks pohárov à 250 ml)
Doba prípravy: asi 20 minút

Prísady:

Prísady:

• 1000 g vykôstkovan˘ch marhúº
• 1 balíãek Gelfixu Klasik 1:1
Dr.Oetker
• 1000 g krupicového alebo
kry‰tálového cukru
• 6 lístkov ãerstvej mäty

• 1500 g vykôstkovan˘ch marhúº
• 6 lístkov ãerstvej mäty
• 1 balenie Îelírovacieho cukru
Super 3:1 Dr.Oetker

Príprava:

Príprava:

1. Umyté a vykôstkované marhule
nakrájame na veºmi malé kúsky, prípadne
rozomelieme alebo rozmixujeme ponorn˘m
mixérom a dáme do väã‰ieho hrnca.

1. Umyté a vykôstkované marhule
nakrájame na veºmi malé kúsky,
prípadne rozomelieme alebo rozmixujeme
pomocou ponorného mixéra a dáme
do väã‰ieho hrnca. Lístky ãerstvej mäty
pridáme k marhuliam.

2. Pridáme obsah balíãka Gelfix Klasik
rozmie‰an˘ s 2 lyÏicami cukru a za
stáleho mie‰ania privedieme do varu.
Pridáme zvy‰ok cukru a lístky mäty
a za stáleho mie‰ania opäÈ privedieme
do varu, povaríme 5 minút a odstavíme.
Na tanierik kvapneme 1-2 lyÏiãky práve
uvareného dÏemu. Ak je po vychladnutí
málo tuh˘, vmie‰ame doÀ 2 zarovnané
kávové lyÏiãky Kyseliny citrónovej
Dr.Oetker.
3. Odoberieme prípadnú penu
a vyberieme lístky mäty. Ihneì plníme
aÏ po okraj do pripraven˘ch pohárov.
Poháre uzavrieme, obrátime dnom hore
a asi 5 minút necháme stáÈ na veku.

2. Pridáme Super Ïelírovací cukor
a dobre premie‰ame. V‰etko za stáleho
mie‰ania privedieme do varu a dôkladne
povaríme minimálne 5 minút. Na tanierik
kvapneme 1-2 lyÏiãky práve uvareného
dÏemu. Ak je po vychladnutí málo tuh˘,
vmie‰ame doÀ 2 zarovnané kávové
lyÏiãky Kyseliny citrónovej Dr.Oetker.
3. Odoberieme prípadnú penu
a vyberieme lístky mäty. Ihneì plníme
aÏ po okraj do pripraven˘ch pohárov.
Poháre uzavrieme, obrátime dnom hore
a asi 5 minút necháme stáÈ na veku.

TIP: Pre v˘raznej‰iu mätovú chuÈ
môÏeme lístky mäty v pohári ponechaÈ.

Vy s k ú š a j t e :
NOVINKA
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extra ovocn˘

diétny

(6 ks pohárov à 250 ml)
Doba prípravy: asi 20 minút

(4 ks pohárov à 250 ml)
Doba prípravy: asi 20 minút

Prísady:

Prísady:

• 1000 g ãuãoriedok
• 1 balenie Îelírovacieho cukru
Extra 2:1 Dr.Oetker

• 700 g ãuãoriedok
• 1 balenie Diétneho Ïelírovacieho
ovocného cukru Dr.Oetker
• 120 ml vody

Príprava:

Príprava:

1. Umyté a oãistené ãuãoriedky
pomocou ponorného mixéra rozmixujeme
a dáme do väã‰ieho hrnca. Extra
Ïelírovací cukor pridáme k ovociu
a veºmi dobre premie‰ame. Za stáleho
mie‰ania privedieme do varu.

1. Umyté ãuãoriedky pomocou
ponorného mixéra rozmixujeme a dáme
do väã‰ieho hrnca. Pridáme diétny
Ïelírovací cukor, vodu a veºmi dobre
premie‰ame.

2. Varíme minimálne 5 minút a stále
mie‰ame. Na tanierik kvapneme
1-2 kávové lyÏiãky horúceho dÏemu.
Ak je dÏem po vychladnutí málo tuh˘,
vmie‰ame doÀ 2 zarovnané kávové
lyÏiãky Kyseliny citrónovej Dr.Oetker.
3. Odoberieme prípadnú penu a ihneì
plníme aÏ po okraj do pripraven˘ch
pohárov. Poháre uzavrieme, obrátime
dnom hore a asi 5 minút necháme
stáÈ na veku.

Vy s k ú š a j t e :

2. Za stáleho mie‰ania privedieme
do varu. Varíme za stáleho mie‰ania
minimálne 3 minúty.
3. Odoberieme prípadnú penu a ihneì
plníme aÏ po okraj do pripraven˘ch
pohárov. Poháre uzavrieme, obrátime
dnom hore a asi 5 minút necháme
stáÈ na veku.
Vhodné pre diabetikov.
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tradiãn˘

diétny

(2 ks pohárov à 750 ml)
Doba prípravy: asi 40 minút

(4 ks pohárov à 250 ml)
Doba prípravy: asi 40 minút

Prísady:

Prísady:

• 1000 g jabæk
• 400 g krupicového alebo
kry‰tálového cukru
• 1/2 balíãka Kyseliny citrónovej
Dr.Oetker
• 1 balíãek ·koricového cukru
Dr.Oetker
• 3-4 klinãeky
• 1 balíãek Pomôcky
na konzervovanie Dr.Oetker

• 700 g jabæk
• 1 balenie Diétneho Ïelírovacieho
ovocného cukru Dr.Oetker
• 1/2 KL ‰korice
• 3 klinãeky

Príprava:

Príprava:

1. Jablká olúpeme a nastrúhame
na hrub‰om strúhadle.

1. Olúpané a na hrubom strúhadle
nastrúhané jablká dáme do väã‰ieho
hrnca. Pridáme diétny Ïelírovací cukor,
‰koricu a klinãeky a veºmi dobre
premie‰ame.

2. Nastrúhané jablká dáme do väã‰ieho
hrnca, pridáme cukor, kyselinu citrónovú,
‰koricov˘ cukor, klinãeky a za stáleho
mie‰ania privedieme do varu. Dôkladne
povaríme minimálne 10 minút. Pred
ukonãením varenia vmie‰ame pomôcku
na konzervovanie a dobre zamie‰ame.
3. Uvaren˘ lekvár ihneì plníme
do pripraven˘ch pohárov.
TIP: Lekvár z jabæk pouÏijeme ako náplÀ
do buchiet, koláãov a ìal‰ích beÏne
pripravovan˘ch múãnikov.

Vy s k ú š a j t e :

2. Za stáleho mie‰ania privedieme
do varu. Varíme za stáleho mie‰ania
minimálne 3 minúty.
3. Odoberieme prípadnú penu a ihneì
plníme aÏ po okraj do pripraven˘ch
pohárov. Poháre uzavrieme, obrátime
dnom hore a asi 5 minút necháme
stáÈ na veku.
Vhodné pre diabetikov.
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extra ovocn˘

klasick˘
(2 fºa‰e à 0,7 l)
Doba prípravy: asi 20 minut

(2 fºa‰e à 0,7 l)
Doba prípravy: asi 20 minút

Prísady:

Prísady:

•
•
•
•

500 g nakrájan˘ch jahôd
200 g ríbezlí
1,25 l vody
1 balíãek Kyseliny citrónovej
Dr.Oetker
• 1 balíãek Gelfixu Klasik 1:1
Dr.Oetker
• 1 kg cukru krupica alebo kry‰tál

•
•
•
•

Príprava:

Príprava:

1. Umyté nakrájané jahody a umyté
ríbezle spolu s vodou a kyselinou
citrónovou povaríme asi 2 minúty.

1. Umyté nakrájané jahody a umyté
ríbezle spolu s vodou a kyselinou
citrónovou povaríme asi 2 minúty.

2. Prepasírujeme cez sitko a ‰Èavu
privedieme k varu. Pridáme Gelfix Klasik
rozmie‰an˘ s 2 PL cukru a zas privedieme
do varu. Vsypeme zvy‰ok cukru
a za stáleho mie‰ania varíme 5 minút.

2. Prepasírujeme cez sitko a pridáme
Extra Ïelírovací cukor 2:1, dobre
zamie‰ame. ·Èavu privedieme do varu
a za stáleho mie‰ania varíme 5 minút.

1000 g nakrájan˘ch jahôd
500 g ríbezlí
1,25 l vody
1 balíãek Kyseliny citrónovej
Dr.Oetker
• 1 balenie Îelírovacieho cukru
Extra 2:1 Dr.Oetker

3. Plníme do ãist˘ch flia‰ a uzavrieme.
3. Plníme do ãist˘ch flia‰ a uzavrieme.
TIP: Sirup podávame rieden˘ pitnou
vodou s ºadom alebo ako toping
na zmrzlinu alebo poháre. Veºmi dobr˘
je po zmrazení ako ovocná dreÀ.

Vy s k ú š a j t e :
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klasick˘
(4 -5 ks pohárov à 250 ml)
Doba prípravy: asi 20 minút

Prísady:
• 1000 g ãerníc
• 400 ml vody
• 1 balíãek Gelfixu Klasik 1:1
Dr.Oetker
• 1000 g krupicového alebo
kry‰tálového cukru

Príprava:
1. Umyté ãernice pomocou ponorného
mixéra rozmixujeme a prepasírujeme
cez sitko. Dáme spolu s vodou
do väã‰ieho hrnca. Obsah balíãka
Gelfix Klasik zmie‰ame s dvomi lyÏicami
cukru a pridáme k ovociu. Za stáleho
mie‰ania varíme asi 1 minútu.
2. Pridáme zvy‰ok cukru a privedieme
do varu. Dôkladne povaríme minimálne
5 minút.
3. Odoberieme prípadnú penu a ihneì
plníme aÏ po okraj do pripraven˘ch
pohárov. Poháre uzavrieme, obrátime
dnom hore a asi 5 minút necháme
stáÈ na veku.
TIP: Toping pouÏijeme na ozdobenie
zmrzlín, pohárov, palaciniek a pod.

Vy s k ú š a j t e :
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