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Pri vianočnom pečení by určite nemala
chýbať taká dobrota, akou je marcipán.
Dr.Oetker preto pripravil novinku - pravý
marcipán, ktorý Vás určite nadchne!

Prvotriedna kvalita s obsahom mandlí
40% a dôkladne pripravená receptúra
zabezpečujú výbornú vláčnosť, skvelú
chuť a krásnu prírodnú farbu marcipánu.

Marcipán Dr.Oetker môžete použiť
na zdobenie aj na pečenie. Naše 150-
gramové balenie vystačí na pokrytie celej
torty s priemerom 26 cm.

Novinka PREMIUM PUDING Pravá Vanilka
smotanová je naozaj poctivý krémový
puding s jemnou prírodnou chuťou
a vôňou pravej vanilky s tónmi smotany
a kúskami vanilkového struku najvyššej
kvality z ostrova Madagaskar.

Druhou variantou je PREMIUM PUDING
Horká Čokoláda s 30% kakaa. Jemná
nahorklá plná chuť kakaa zo západnej
Afriky a kúsky horkej čokolády spolu
s vysokým podielom kakaa Vám garantujú
neopakovateľný chuťový zážitok.
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jeseň je v plnom prúde - lístie stromov sa farbí do žlta a do červena, letné
teploty zmizli do nenávratna a my sa tešíme na príchod najkrajšieho obdobia
v roku - Vianoc.
Atmosféru Vianoc si každý z nás spája s niečím iným, pre jedného je to vôňa
práve upečených vanilkových rožtekov a ihličia alebo rozsvietenie sviečok
na adventnom venci, pre druhého zdobenie stromčeka a prvé snehové vločky
na okennom parapete. Veríme, že k pravej vianočnej nálade u Vás doma
prispeje aj vianočný receptár Dr.Oetker.
Vianoce sú spojené s množstvom tradícií. Jedna z nich je pečenie vianočného
pečiva a múčnikov. Aj keď má väčšina z nás v zásuvke zošit s receptami na tie
najlepšie kokosky, linecké koláčiky alebo medovníčky, radi vyskúšame aj niečo
nové. Potešilo by nás, keby sa niektoré z receptov tohtoročného vianočného
receptára, stali práve tým pravým "rodinným striebrom", ktoré sa zapíše do Vášho
zošita. Vyskúšajte napríklad recept na Kokosovo-marhuľové rožteky, Citrónové
polmesiačiky alebo Orechové šištičky.
Na vianočnom stole by vedľa vianočného pečiva nemala chýbať Štedrovečerná
torta a ráno na prvý sviatok vianočný sa môžete s chuťou zahryznúť
do vlastnoručne pripravené chrumkavej a voňavej Sviatočnej vianočky.
Prajeme Vám krásne a voňavé Vianoce.
PS: Skúste tento rok s deťmi vytvoriť vlastný sladký Adventný kalendár. Nechajte
sa pri jeho zdobení inšpirovať našimi novinkami - Hviezdičkami, Perličkami
a inými cukrovými ozdobami. Uvidíte, ako sa pri vykrajovaní a zdobení dobrôt
detské oči rozžiaria.

Prosíme, aby ste pri pečení vždy rešpektovali skúsenosti s vlastnou rúrou.
Pripomíname, že istotu vydareného výsledku Vám zaručujeme len v prípade
použitia originálnych prísad na pečenie Dr.Oetker.

Pre jednoduchšiu orientáciu uvádzame
pri každom recepte mieru náročnosti:

- ľahká príprava
- stredne náročná príprava
- predpokladáme už

skúsenosť s pečením

Vysvetlenie použitých skratiek:

KL = kávová lyžička
PL = polievková lyžica

Jana Lindišová
Zákaznícky servis Dr.Oetker

Iveta Krausová
Skúšobná kuchyňa Dr.Oetker

NOVINKY
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Náročnosť:
Počet porcií: 6 porcií à 200 ml
Doba prípravy: asi 15 minút

Prísady:
Na nápoj:
1 balíček Zlatého klasu Dr.Oetker (40 g),
75 g cukru, 1 balíček Vanilkového cukru
Dr.Oetker, 1 l mlieka, 1 Vanilkový struk
„Bourbon“ Dr.Oetker, 100 ml rumu
Na ozdobenie:
1 balíček Šľahačky v prášku Dr.Oetker,
150 ml studeného mlieka, 1 balíček
Škoricového cukru Dr.Oetker,
asi 20 ks sušených brusníc
Ešte potrebujeme:
špáradlá

Príprava:
Na prípravu nápoja zmiešame zlatý
klas s cukrom, vanilkovým cukrom

a 1/3 mlieka. Vanilkový struk pozdĺžne
rozrežeme, vyškrabeme z neho dužinu
a zamiešame do pudingovej zmesi.
Zvyšné mlieko nalejeme do hrnčeka
a privedieme do varu, vmiešame
pripravenú pudingovú zmes a za stáleho
miešania varíme asi 1 minútu. Pridáme
rum a už nevaríme.

Na ozdobenie pripravíme šľahačku
s mliekom podľa návodu na obale.

Nápoj nalejeme do predhriatych šálok
alebo pohárov. Ozdobíme kopčekom

šľahačky a posypeme škoricovým cukrom.
Na špáradlo napichneme brusnice
a položíme na okraj pohára.

Náročnosť:
Počet kusov: 16
Doba prípravy: asi 25 minút
Doba pečenia: asi 15 minút

Prísady:
Na cesto:
380 g hladkej múky, štipka soli,
80 g cukru, 1 balíček Pomocníka
na kysnuté cesto Expres Dr.Oetker,
150 ml vody, 40 ml oleja, 1 vajce,
100 g horkej čokolády, 1 balíček
Škoricového cukru Dr.Oetker
Na potretie:
1 vajce, 1 PL mlieka
Ešte potrebujeme:
plech na pečenie, papier na pečenie,
strúhadlo, pierko

Príprava:
Na prípravu cesta zmiešame v miske
múku, soľ, cukor a Pomocníka

na kysnuté cesto Expres. Pridáme vodu,
olej a vajce a ručne vypracujeme hladké
cesto. Čokoládu najemno nastrúhame
a zmiešame so škoricovým cukrom.

Cesto rozdelíme na 2 diely a na
jemne pomúčenej pracovnej doske

z každého vyvaľkáme okrúhlu placku
(Ø asi 30 cm). Každú placku zľahka
potrieme rozšľahaným vajcom v mlieku.
Na oba diely cesta rovnomerne rozdelíme
čokoládu so škoricovým cukrom. Placky
rozkrájame na osminy, ktoré zrolujeme
od širšej strany a vytvarujeme rožteky.
Poukladáme na plech vyložený papierom
na pečenie, potrieme zvyškom vajca
rozšľahanom v mlieku. Vložíme do
predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 180°C
Teplovzdušná rúra: 160°C
Plynová rúra: stupeň 2-3
Doba pečenia: asi 15 minút
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Náročnosť:
Doba prípravy: asi 25 minút
Doba pečenia: asi 12 minút

Prísady:
Na cesto:
3 vajcia, 5 PL horúcej vody, 100 g cukru,
100 g hladkej múky, na špičku noža
Kypriaceho prášku do pečiva Dr.Oetker,
25 g Gustinu jemného kukuričného
škrobu Dr.Oetker, 1 zarovnaná PL kakaa,
½ KL Rumovej arómy Dr.Oetker,
50 g rozpusteného vychladnutého masla
Na náplň:
5 zarovnaných PL džemu podľa chuti,
100 g horkej čokolády
Na ozdobenie:
1 balíček Polevy tmavej Dr.Oetker,
1 balenie Hviezdičiek žltých Dr.Oetker
Ešte potrebujeme:
plech na pečenie (30 x 40 cm),
papier na pečenie

Príprava:
Na prípravu cesta vyšľaháme v miske
elektrickým ručným šľahačom

na najvyššom stupni vajcia s horúcou
vodou a cukrom do peny. Premiešame
múku s kypriacim práškom, škrobom
a kakaom. Všetko preosejeme a krátko
na najnižšom stupni vmiešame spolu
s arómou a vychladnutým maslom
do zmesi. Cesto vylejeme na plech
vyložený papierom na pečenie a uhladíme.
Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 200°C
Teplovzdušná rúra: 180°C
Plynová rúra: stupeň 3-4
Doba pečenia: asi 12 minút

Vychladnutý korpus 2 x prekrojíme,
aby vznikli 3 pruhy. 2 pruhy potrieme

džemom a posypeme strúhanou
čokoládou. Zložíme rezy a nakrájame
na trojuholníčky.

Ozdobíme rozpustenou polevou,
posypeme hviezdičkami a asi

na 2 hodiny uložíme do chladničky.

Náročnosť:
Počet kusov: 2 plechy
Doba prípravy: asi 20 minút
Doba pečenia: asi 12 minút

Prísady:
Na cesto:
250 g hladkej múky, 1 zarovnaná KL
Kypriaceho prášku do pečiva Dr.Oetker,
štipka soli, 75 g cukru, 1 balíček
Vanilínového cukru Dr.Oetker,
100 g kandizovanej citrónovej kôry,
50 g hrozienok, 50 g mletých mandlí,
150 g zmäknutého masla alebo margarínu,
1 vajce, 1 PL Rumovej arómy Dr.Oetker
Na posypanie:
50 g práškového cukru
Ešte potrebujeme:
plech na pečenie, papier na pečenie

Príprava:
Na prípravu cesta zmiešame v miske
múku, kypriaci prášok, soľ, cukor,

vanilínový cukor, citrónovú kôru, hrozienka
a mandle. Pridáme maslo alebo margarín,
vajce, arómu a všetko spracujeme ručne
na doske do hladka.

Z cesta vytvarujeme na jemne
pomúčenej pracovnej doske valčeky

s priemerom asi 1 cm a nakrájame ich
na kúsky dlhé asi 4 cm. Vždy dva kúsky
položíme vedľa seba, do stredu priložíme
tretí kúsok a ľahko pritlačíme do tvaru
štóly. Mini–štóly uložíme na plech
vyložený papierom na pečenie, vložíme
do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 180°C
Teplovzdušná rúra: 160°C
Plynová rúra: stupeň 2-3
Doba pečenia: asi 12 minút

Vychladnuté pečivo posypeme
práškovým cukrom.
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Náročnosť:
Počet kusov: 2 plechy
Doba prípravy: asi 20 minút
Doba pečenia: asi 10 minút

Prísady:
Na cesto:
50 g nasekaných vlašských alebo
píniových orieškov, 150 g hladkej múky,
1 zarovnaná KL Kypriaceho prášku
do pečiva Dr.Oetker, 100 g zmäknutého
masla alebo margarínu, 50 g cukru,
1 balíček Vanilkového cukru Dr.Oetker,
2 PL mlieka
Na posypanie:
1 balíček Vanilkového cukru Dr.Oetker
Ešte potrebujeme:
plech na pečenie, papier na pečenie

Príprava:
Na prípravu cesta opražíme nasekané
vlašské alebo píniové oriešky

na teflónovej panvici bez tuku a necháme
vychladnúť. V miske zmiešame múku,
kypriaci prášok, maslo alebo margarín,
cukor, vanilkový cukor, mlieko a oriešky.
Všetko vyšľaháme elektrickým ručným
šľahačom na strednom stupni do hladka.

Kúsky cesta s veľkosťou lieskového
orieška uložíme na plech vyložený

papierom na pečenie a rukou roztlačíme
na ploché ovály. Nožom vytvoríme
na ľavej i pravej strane niekoľko zárezov.
Na každý kúsok cesta nasypeme trochu
vanilkového cukru. Vložíme do predhriatej
rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 180°C
Teplovzdušná rúra: 160°C
Plynová rúra: stupeň 2-3
Doba pečenia: asi 10 minút

Náročnosť:
Počet kusov: 2 plechy
Doba prípravy: asi 20 minút
Doba pečenia: asi 12 minút

Prísady:
Na cesto:
100 g sušených marhúľ, 150 g Marcipánu
Dr.Oetker, 120 g cukru, 1 balíček
Vanilínového cukru Dr.Oetker, 1 vajce,
50 g strúhaného kokosu, 70 g hladkej
múky
Na obalenie:
30 g strúhaného kokosu
Na ozdobenie:
1 balíček Polevy tmavej Dr.Oetker,
25 g strúhaného kokosu
Ešte potrebujeme:
plech na pečenie, papier na pečenie

Príprava:
Na prípravu cesta nakrájame marhule
a marcipán na malé kúsky. Marcipán,

cukor, vanilínový cukor, vajce, kokos
a múku v miske spracujeme ručne do
hladka. Nakoniec vmiešame kúsky marhúľ.

Cesto rozdelíme na 4 rovnako veľké
diely a z každého dielu na pomúčenej

doske vytvarujeme valček s dĺžkou 20 cm
a nakrájame na 2 cm kúsky. Z každého
kúsku vytvarujeme rožtek a obalíme
v strúhanom kokose. Uložíme na plech
vyložený papierom na pečenie, vložíme
do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 180°C
Teplovzdušná rúra: 160°C
Plynová rúra: stupeň 2-3
Doba pečenia: asi 12 minút

Rožteky necháme vychladnúť.
Na ozdobenie rozpustíme polevu podľa

návodu na obale. Oba konce vychladnutých
rožtekov namočíme do polevy, posypeme
strúhaným kokosom a necháme stuhnúť.
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Náročnosť:
Počet kusov: 12
Doba prípravy: asi 15 minút
Doba pečenia: asi 20 minút

Prísady:
Na cesto:
100 g nesolených arašidov, 1 balenie
Muffinov čokoládových s čokoládovými
kúskami Dr.Oetker, 110 ml vody,
40 ml oleja, 1 vajce, 150 g Marcipánu
Dr.Oetker
Ešte potrebujeme:
12 papierových košíčkov (sú súčasťou
zmesi na muffiny), plech na pečenie

Príprava:
Na prípravu cesta nahrubo nasekáme
arašidy. V miske zmiešame zmes

na muffiny, vodu, olej a vajce. Metličkou
vymiešame do hladka a pridáme arašidy.
Pomocou dvoch polievkových lyžíc cesto
rovnomerne rozdelíme do papierových
košíčkov, ktoré postavíme na plech.
Marcipán nakrájame na kocky, ktoré
vtlačíme do muffinov. Plech vložíme
do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: asi 180°C
Teplovzdušná rúra: asi 160°C
Plynová rúra: stupeň 2-3
Doba pečenia: asi 20 minút

Muffiny necháme vychladnúť.
Podávame v papierových košíčkoch.

Náročnosť:
Počet kusov: 2 plechy
Doba prípravy: asi 20 minút
Doba pečenia: asi 8 minút

Prísady:
Na cesto:
250 g hladkej múky, ½ zarovnanej KL
Kypriaceho prášku do pečiva Dr.Oetker
100 g cukru, 1 balíček Vanilínového cukru
Dr.Oetker, ½ KL Citrónovej arómy
Dr.Oetker, 1 bielok, 150 g zmäknutého
masla alebo margarínu
Na potretie:
1 žĺtok, 1 KL mlieka
Na ozdobenie:
2 balíčky Polevy v prášku s citrónovou
príchuťou Dr.Oetker, 6 PL studenej vody,
50 g nasekaných nesolených pistácií
Ešte potrebujeme:
plech na pečenie, papier na pečenie, pierko,
vykrajovacie formičky v tvare polmesiaca

Príprava:
Na prípravu cesta zmiešame v miske
múku s kypriacim práškom. Pridáme

cukor, vanilínový cukor, arómu, bielok,
maslo alebo margarín a elektrickým
ručným šľahačom spracujeme najskôr
na najnižšom stupni, potom na najvyššom
stupni cesto do hladka. Z cesta vyvaľkáme
na jemne pomúčenej pracovnej doske
plát s hrúbkou 3 mm.

Povykrajujeme polmesiace
a naukladáme na plech vyložený

papierom na pečenie. Žĺtok rozmiešame
v mlieku a pomocou pierka potrieme
povrch pečiva. Vložíme do rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 200°C
Teplovzdušná rúra: 180°C
Plynová rúra: stupeň 3-4
Doba pečenia: asi 8 minút

Pečivonechámevychladnúťnakuchynskej
mriežke. Na ozdobenie vymiešame polevu

v prášku s vodou do hladka. Pomocou noža
potrieme jednotlivé polmesiačiky, posypeme
pistáciami a necháme stuhnúť.
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Náročnosť:
Počet kusov: 12
Doba prípravy: asi 20 minút
Doba pečenia: asi 8 minút

Prísady:
Na cesto:
2 vajcia, 30 g cukru, 1 balíček
Vanilínového cukru Dr.Oetker, 1 balíček
Škoricového cukru Dr.Oetker, 30 g hladkej
múky, ½ KL Kypriaceho prášku do pečiva
Dr.Oetker, 1 zarovnaná PL kakaa
Na náplň:
200 g studenej smotany na šľahanie,
1 balíček Vanilínového cukru Dr.Oetker,
1 balíček Želatínového stužovača Dr.Oetker,
100 ml vlažnej vody, 50 g zmäknutého
čokoládového lieskovoorieškového krému,
50 g nasekaných lieskových orieškov
Ešte potrebujeme:
tortovú formu (Ø 26 cm), papier na pečenie

Príprava:
Na prípravu cesta v miske ušľaháme
vajcia, cukor, vanilínový cukor

a škoricový cukor elektrickým ručným
šľahačom na najvyššom stupni do peny.
Premiešame múku, kypriaci prášok, kakao
a preosejeme. Zľahka ručne vmiešame
do peny. Cesto nalejeme do tortovej
formy, ktorej dno sme vyložili papierom
na pečenie, a uhladíme. Vložíme
do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 180°C
Teplovzdušná rúra: 160°C
Plynová rúra: stupeň 2-3
Doba pečenia: asi 8 minút

Vychladnutý korpus rozkrájame
na 12 trojuholníkov. Na prípravu náplne

ušľaháme elektrickým ručným šľahačom
smotanu na šľahanie a vanilínový cukor
do tuha. Želatínový stužovač pripravíme
s vodou podľa návodu na obale a ihneď
vmiešame do šľahačky. Nakoniec zľahka
vmiešame lieskovoorieškový krém a oriešky.

Náplň nanesieme na širšiu stranu
nakrájaných dielov korpusu.

Špičku zdvihneme a pritlačíme na náplň.
Až do podávania uložíme do chladničky.

Náročnosť:
Počet kusov: 2 plechy
Doba prípravy: asi 30 minút
Doba pečenia: asi 12 minút

Prísady:
Na cesto:
100 g sušených marhúľ, 150 g Marcipánu
Dr.Oetker, 3 bielky, 80 g cukru,
1 balíček Vanilínového cukru Dr. Oetker,
½ KL Mandľovej arómy, 200 g hladkej
múky
Na ozdobenie:
200 g plátkových mandlí, 1 balíček Polevy
svetlej Dr.Oetker
Ešte potrebujeme:
plech na pečenie, papier na pečenie

Príprava:
Na prípravu cesta nakrájame marhule
a marcipán na kocky. Bielky postupne

zašľaháme elektrickým ručným šľahačom
na najvyššom stupni do marcipánu.
Pridáme cukor, vanilínový cukor, arómu
a múku a ručne vymiešame do hladka.
Pridáme kúsky marhúľ.

Pracovnú dosku posypeme plátkami
mandlí, navlhčenými rukami postupne

odoberáme cesto, z ktorého na mandliach
vyvaľkáme valčeky s priemerom 1 cm.
Odkrajujeme tyčinky s dĺžkou asi 5 cm.
Tyčinky ukladáme na plech vyložený
papierom na pečenie, vložíme
do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 180°C
Teplovzdušná rúra: 160°C
Plynová rúra: stupeň 2-3
Doba pečenia: asi 12 minút

Na ozdobenie rozpustíme polevu
podľa návodu na obale. Polovicu

každej vychladnutej tyčinky namáčame
do polevy a necháme stuhnúť.
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Náročnosť:
Doba prípravy: asi 20 minút
Doba pečenia: asi 35 minút

Prísady:
Na cesto:
180 g hladkej múky
2 zarovnané KL Kypriaceho prášku

do pečiva Dr.Oetker
180 g cukru
1 balíček Vanilínového cukru Dr.Oetker
štipka soli
3 vajcia
180 g zmäknutého masla alebo margarínu
Na brusnicovú náplň:
1 brusnicový kompót (hmotnosť

po odkvapkaní 190 g)
voda na doplnenie do 250 ml
1 balíček Tortového želé červeného

Dr.Oetker
1 zarovnaná PL lyžica cukru
Na čokoládovú náplň:
1 balenie Krémovej náplne čokoládovej

Dr.Oetker
250 ml smotany na šľahanie
2 zarovnané PL práškového cukru
Na ozdobenie:
12 brusníc (z brusnicového kompótu)
2 PL čokoládovej náplne
40 g horkej čokolády
Ešte potrebujeme:
tortovú formu (Ø 26 cm)
papier na pečenie
mikroténové vrecko
strúhadlo

Príprava:
Na prípravu cesta zmiešame v miske
múku s kypriacim práškom. Pridáme

cukor, vanilínový cukor, soľ, vajcia, maslo
alebo margarín a všetko krátko spracujeme
elektrickým ručným šľahačom na najnižšom
stupni, potom na najvyššom stupni
do hladka. Cesto vylejeme do tortovej
formy vyloženej papierom na pečenie
a uhladíme. Formu vložíme do predhriatej
rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 180°C
Teplovzdušná rúra: 160°C
Plynová rúra: stupeň 2-3
Doba pečenia: asi 35 minút

Korpus necháme vychladnúť na
kuchynskej mriežke, odstránime

formu a papier na pečenie a jedenkrát
pozdĺžne rozrežeme. Z kompótu
odoberieme 12 brusníc na ozdobenie.

Na prípravu brusnicovej náplne
doplníme kompót vodou do 250 ml

a spolu s tortovým želé a cukrom varíme
asi 1 minútu. Náplň nanesieme na spodný
plát korpusu.

Na prípravu čokoládovej náplne
šľaháme krémovú náplň spolu so

smotanou a cukrom elektrickým ručným
šľahačom na najvyššom stupni 4 minúty.
Odoberieme 2 PL na neskoršie použitie.
Polovicu náplne rozotrieme na brusnice,
pritlačíme vrchnú časť korpusu. Zvyšnou
náplňou potrieme povrch a okraje torty.

Na ozdobenie nastrúhame na hrubom
strúhadle čokoládu. Z mikroténového

vrecka odstrihneme malý rožtek, naplníme
zvyškom náplne a vytvoríme hviezdy.
Ozdobíme zvyšnými brusnicami,
po obvode torty a na hviezdičky
nanesieme strúhanú čokoládu. Tortu
uložíme na 2 hodiny do chladničky.

TIP: Namiesto brusníc môžeme použiť
ríbezľový kompót.
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Náročnosť:
Počet kusov: 2
Doba prípravy: asi 20 minút
Doba kysnutia: asi 80 minút
Doba pečenia: asi 35 minút

Prísady:
Na cesto:
500 g hladkej múky, 1 balíček Droždia
Dr.Oetker, 40 g cukru, 1 balíček
Vanilínového cukru Dr.Oetker, štipka
soli, 2 vajcia, 150 g rozpusteného
vychladnutého masla, 200 ml vlažného
mlieka
Na náplň:
1 balenie makovej náplne,
1 balenie orechovej náplne
Na potretie:
1 rozšľahané vajce
Ešte potrebujeme:
plech na pečenie, papier na pečenie,
pierko, váľok

Príprava:
Na prípravu cesta zmiešame v miske
múku s droždím, cukor, vanilínový

cukor, soľ, vajcia, maslo, mlieko
a dôkladne varechou prepracujeme.
Cesto zakryjeme utierkou a dáme na teplé
miesto na 50 až 60 minút vykysnúť.

Náplne pripravíme podľa návodu
na obale. Vykysnuté cesto vyklopíme

na dosku a rozdelíme na 2 diely. Každý
diel vyvaľkáme na obdĺžnik 20 x 30 cm.
Naplníme plnkou, po dlhšej strane
stočíme a opatrne prenesieme na plech
vyložený papierom na pečenie. Necháme
na teplom mieste ešte 20 minút kysnúť.
Potrieme rozšľahaným vajcom, vložíme
do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 170°C
Teplovzdušná rúra: 150°C
Plynová rúra: stupeň 3
Doba pečenia: asi 35 minút

Náročnosť:
Doba prípravy: asi 20 minút
Doba kysnutia: asi 80 minút
Doba pečenia: asi 40 minút

Prísady:
Na cesto:
500 g hladkej múky, 1 balíček Droždia
Dr.Oetker, 40 g cukru, 1 balíček
Vanilínového cukru Dr.Oetker, štipka
soli, 2 vajcia, 150 g rozpusteného
vychladnutého masla, 150 ml vlažného
mlieka, ½ KL Rumovej arómy Dr.Oetker,
hrozienka, nasekané oriešky, mandle,
kandizované ovocie podľa chuti
Na potretie a posypanie:
1 rozšľahané vajce, 25 g nasekaných
mandlí alebo orieškov
Ešte potrebujeme:
plech na pečenie, papier na pečenie,
špajdľu, pierko

Príprava:
Na prípravu cesta zmiešame v miske
múku s droždím, cukor, vanilínový

cukor, soľ, vajcia, maslo, mlieko, arómu,
hrozienka, oriešky, mandle a kandizované
ovocie a dôkladne prepracujeme vareškou.
Cesto zakryjeme utierkou a dáme na teplé
miesto na 50 až 60 minút vykysnúť.

Vykysnuté cesto vyklopíme na dosku
a rozdelíme na 9 dielov, z každého

dielu vyvaľkáme valček s dĺžkou asi
35 cm. Valčeky postupne splietame
do vianočky (najskôr zo štyroch, z troch
a z dvoch valčekov). Na plech vyložený
papierom na pečenie položíme vrkoč
zo štyroch valčekov. Naň položíme vrkoč
z troch dielov a navrch vrkoč z dvoch
dielov. Aby vianočka nespadla,
vpichneme do nej na dvoch miestach
špajdľu. Necháme na teplom mieste
ešte 20 minút kysnúť. Vianočku potrieme
rozšľahaným vajcom a posypeme
mandľami alebo orieškami. Vložíme
do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 170°C
Teplovzdušná rúra: 150°C
Plynová rúra: stupeň 3
Doba pečenia: asi 40 minút
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Náročnosť:
Počet kusov: asi 29
Doba prípravy: asi 50 minút

Prísady:
Na těsto:
1 balenie BB pudingu kakaového

Dr.Oetker (250 g)
200 g zmäknutého másla
1 vrchovatá PL práškového cukru
zelená, červená a žltá potravinárska farba
150 g Marcipánu Dr.Oetker
Na náplň:
oriešky, mandle, kandizované ovocie,
hrozienka alebo višne
Na ozdobenie:
1 balíček Polevy tmavej Dr.Oetker
cukrové posýpky Dr.Oetker (napr. Perličky

strieborné Dr.Oetker, Hviezdičky žlté
Dr.Oetker, Guľôčky zlaté/biele Dr.Oetker,
Guľôčky strieborné/biele Dr.Oetker,
Guľôčky dúhové Dr.Oetker, Snehové
vločky Dr.Oetker alebo Srdiečka
Dr.Oetker)

1 balenie Tubičiek na zdobenie Dr.Oetker
Ešte potrebujeme:
váľok
papier na pečenie
formičky na vykrajovanie

Príprava:
Na prípravu cesta zmiešame v miske
BB puding s maslom a cukrom

a spracujeme na hladké cesto. Uložíme
na ½ hodiny do chladničky.

Cesto rozdelíme na 18 kúskov.
Každý kúsok naplníme podľa

chuti orieškom, mandľou, kandizovaným
ovocím, hrozienkom alebo višňou.
Vytvarujeme placku s hrúbkou asi 1 cm,
vykrojíme formičkou a uložíme
do chladničky.

Marcipán rozdelíme na tri diely, každý
nafarbíme potravinárskou farbou.

Vyvaľkáme hrubšie placky a formičkou
vykrojíme asi 11 kúskov rôznych tvarov.

Na ozdobenie rozpustíme polevu
podľa návodu na obale a vybrané

kúsky ňou polejeme. Sladkosti ozdobíme
podľa vlastnej fantázie cukrovými
posýpkami a zvyšným marcipánom.
Polevu necháme stuhnúť a 24 kúskov
očíslujeme pomocou tubičiek
od 1 do 24. Až do podávania uložíme
do chladničky.

TIP: Pre dospelých môžeme do cesta
pridať 1 KL Rumovej arómy Dr.Oetker.
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