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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:

KL = kávová lyžička                  PL = polievková lyžica

  jednoduchá príprava                     stredne náročné                            pre skúsených



Veľká noc už klope na dvere, a preto vám  
už tradične prinášame nový jarný receptár.  
Tentokrát chceme jar privítať naozaj veselo, 
tak sme sa rozhodli zorganizovať pre vás  
farebnú Oslavu jari.

V receptári nájdete množstvo chutných 
dobrôt! Máme pre vás veľkonočné klasiky  
ako napríklad kysnutý Sladký uzol, Barančeka 
z treného cesta alebo slávnostný Veľkonočný 
veniec, ale tiež nezvyčajné kombinácie  
surovín, chutí a farieb. Pusťte sa s radosťou 
do pečenia Čokoládových cupcakes  
s arašidmi, farebnej Nadýchanej torty alebo 
Perníka s kávovým krémom. Vynikajúce  
dezerty pripravíte aj bez pečenia vďaka  
originálnemu Tapiokovému pudingu alebo 
Panna cotte s fialkami.

V tomto vydaní sa môžete tešiť aj na dva  
exkluzívne recepty od Mirky van Gils Slavíkovej, 
medzinárodne úspešnej cukrárky, ktorá je  
držiteľkou francúzskeho titulu Professeur  
en Sucre d‘Art. Počas svojej kariéry získala 
za svoje výtvory množstvo cenných medailí  
a ocenení a jej dezerty ochutnali aj Angela 
Merkel, Daniel Craig alebo Karel Gott.  
Recepty vymyslela špeciálne pre náš receptár. 
Vyskúšajte si, aké to je byť svetovým cukrárom 
a upečte si Ananásovú alebo Čokoládovú tortu.

Oslávte jar vo farbách!  

Milí priatelia, 
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Debora Turečková                                  
Zákaznícky servis

Iveta Krausová
Skúšobná kuchyňa
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Sledujte nás na sociálnych sieťach 

           @PečiemeSLáskou

           DrOetker_SK

           Dr. Oetker Slovensko



1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku so soľou, droždím, cukrom  
 a vanilínovým cukrom. Pridáme vajce, mlieko, maslo a mandle a ručne  
 vypracujeme hladké cesto. Poprášime múkou, prikryjeme utierkou  
 a necháme na teplom mieste asi 50 minút kysnúť. 

2. Potom cesto na pomúčenej pracovnej ploche prepracujeme  
 spolu s rozdrvenými kúskami cukru a rozdelíme  
 na 4 rovnaké diely. Z každého dielu vytvoríme valček dlhý  
 asi 40 cm. Valčeky spletieme do kríža podľa obrázku 1.  
 Konce valčekov prekladáme v smere hodinových ručičiek  
 podľa obrázku 2. Potom pritlačíme spodné konce proti  
 smeru hodinových ručičiek podľa obrázku 3. Uzol opatrne  
 prenesieme na plech vyložený papierom na pečenie.  

3. Povrch potrieme pomocou štetca alebo pierka mliekom  
 a necháme ešte asi 30 minút kysnúť na teplom mieste.  
 Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

  Elektrická rúra: 170 °C 
 Teplovzdušná rúra: 150 °C 
 Plynová rúra: stupeň 2

 Čas pečenia: asi 40 minút

4. Necháme vychladnúť.
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Čas prípravy: asi 20 minút
Čas pečenia: asi 40 minút

Vystačí na: asi 8 porcií

Na cesto:
500 g hladkej múky
1 zarovnanú KL soli

1 balíček Droždia Dr. Oetker
100 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru  
Dr. Oetker

1 vajce
250 ml vlažného mlieka

80 g rozpusteného masla
50 g nasekaných mandlí 

rozdrvené kúsky cukru  
(z cukru v kockách)

Na potretie:
2 PL mlieka

Ešte potrebujeme:
plech na pečenie

Sladký uzol 
                     kysnutý

1
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Čas prípravy: asi 20 minút
Čas pečenia: asi 25 minút
Vystačí na: asi 12 porcií 

Na cesto:
230 g hladkej múky
1 balíček Kypriaceho prášku  
s vínnym kameňom Dr. Oetker
150 g trstinového cukru
2 zarovnané PL Holandského  
kakaa Dr. Oetker
2 zarovnané PL arašidového masla
250 ml sójového nesladeného nápoja
80 g nasekaných nesolených arašidov
Na náplň:
100 g arašidového masla
2 tégliky Creme VEGA Dr. Oetker 
80 g práškového cukru
3 balíčky Smeta-fixu Dr. Oetker
2 zarovnané PL Holandského  
kakaa Dr. Oetker
2 PL sójového nesladeného nápoja
Na ozdobenie:
20 g nasekaných nesolených arašidov
Ešte potrebujeme:
12 papierových košíčkov na muffiny
formu na muffiny
elektrický ručný šľahač
cukrárske vrecko so zrezanou špičkou

1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s kypriacim práškom,  
 cukrom a kakaom. Pridáme arašidové maslo, sójový nápoj  
 a arašidy a všetko dôkladne vymiešame dohladka.  
 Cesto nanesieme do papierových košíčkov vo forme na muffiny.  
 Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

  Elektrická rúra: 180 °C 
 Teplovzdušná rúra: 160 °C 
 Plynová rúra: stupeň 3

 Čas pečenia: asi 25 minút

2. Cupcakes necháme vychladnúť.

3. Na prípravu náplne v mise vyšľaháme arašidové maslo  
 s Creme VEGA, cukrom a Smeta-fixom elektrickým ručným  
 šľahačom nastaveným na najvyšší stupeň dohladka.  
 Polovicu náplne vložíme do cukrárskeho vrecka na jednu stranu.  
 Do zvyšnej náplne pridáme kakao a nápoj a krátko vyšľaháme.  
 Nanesieme do vrecka vedľa svetlej náplne a cupcakes  
 ozdobíme.  

4. Posypeme nasekanými arašidmi.
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Čokoládové cupcakes s arašidmi 
                                               vegánske 

TIP:
Creme VEGA Dr. Oetker je 
jedinečný výrobok bez obsahu 
potravín živočíšneho pôvodu, 
ktorý sa vyrába na báze sóje.  
K dispozícii je v predajniach 
Kaufland a Tesco.  
Ak nemusíme robiť vegánsky 
variant, môžeme použiť  
aj Crème fraîche classic 
Dr. Oetker alebo kyslú 
smotanu.



1. Na prípravu torty v mise metličkou vymiešame tvaroh s krémovým práškom,  
 vajcami, jogurtom a medom. Polovicu zmesi odlejeme do inej misy, zafarbíme  
 ju kakaom a dôkladne premiešame. Do stredu tortovej formy opatrne striedavo  
 nalievame cesto na seba tak, aby vznikol zebrovaný vzor. Na povrch torty  
 rozložíme ovocie. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

  Elektrická rúra: 200 °C 
 Teplovzdušná rúra: 180 °C 
 Plynová rúra: stupeň 4

 Čas pečenia: asi 10 minút

2. Znížime teplotu a dopečieme. 

 Elektrická rúra: 160 °C 
 Teplovzdušná rúra: 140 °C 
 Plynová rúra: stupeň 2

 Čas pečenia: asi 30 minút

3. Tortu necháme vychladnúť.
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Čas prípravy: asi 30 minút
Čas pečenia: asi 40 minút

Vystačí na: asi 12 porcií

Na tortu:
500 g polotučného tvarohu

1 balíček Zlatého klasu Dr. Oetker 
3 vajcia

150 g bieleho jogurtu
4 PL tekutého medu

2 PL preosiateho Holandského  
kakaa Dr. Oetker

200 g lesného ovocia  
(maliny, čučoriedky, ríbezle)

Ešte potrebujeme:
tortovú formu (Ø 26 cm)

Dvojfarebná tvarohová torta 
                     kreatívna 



Čas prípravy: asi 20 minút
Čas pečenia: asi 40 minút
Čas chladnutia: asi 4 hodiny
Vystačí na: asi 12 porcií

Na cesto:
5 bielkov
5 žĺtkov
150 g cukru
2 balíčky Vanilínového cukru Dr. Oetker
100 g mletých mandlí
100 g mletých lieskových orieškov
Na náplň:
100 ml jahodového džúsu
300 g jahôd nakrájaných  
na malé kúsky
35 g Gustinu bezgluténového  
Dr. Oetker
4 plátky Želatíny v plátkoch Dr. Oetker
500 g čerstvého smotanového syra
1 balíček Vanilínového cukru  
Dr. Oetker
1 balíček Finesse citrónovej kôry  
Dr. Oetker
250 ml smotany na šľahanie
Ešte potrebujeme:
elektrický ručný šľahač
tortovú formu (Ø 26 cm)

1. Na prípravu cesta v mise vyšľaháme z bielkov tuhý sneh elektrickým ručným  
 šľahačom nastaveným na najvyšší stupeň. V inej mise vyšľaháme žĺtky  
 s cukrom a vanilínovým cukrom do peny. Opatrne vmiešame mandle,  
 orechy a sneh z bielkov. Cesto nanesieme do vymastenej a múkou  
 vysypanej formy a uhladíme. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

  Elektrická rúra: 170 °C 
 Teplovzdušná rúra: 150 °C 
 Plynová rúra: stupeň 2

 Čas pečenia: asi 40 minút

2. Korpus necháme vychladnúť. Potom ho vyberieme z formy, položíme na podnos  
 a okolo upevníme očistený okraj formy. 

3. Na prípravu náplne v kastróliku povaríme džús s jahodami. Gustin rozmiešame  
 v troške vody, nalejeme do kastrólika a miešame do zhustnutia. Odstavíme  
 a necháme vychladnúť. 

4. Želatínu necháme napučať podľa návodu na obale. V mise zmiešame syr  
 s vanilkovým cukrom a kôrou. Vmiešame rozohriatu želatínu a odložíme  
 do chladničky. Smotanu vyšľaháme elektrickým ručným šľahačom nastaveným  
 na najvyšší stupeň dotuha a zľahka ju vmiešame do syrovej náplne.

5. Na vychladnutý korpus nanesieme polovicu náplne a uhladíme. Na náplň  
 nanesieme vrstvu vychladnutého želé z jahôd. Povrch zakryjeme zvyškom náplne. 

6. Tortu odložíme najmenej na 4 hodiny do chladničky.
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  Orechová torta s jahodami 
                                                               svieža 

TIP:
Na dozdobenie povrchu torty  
si ponecháme časť želé z jahôd  
a nakreslíme ornamenty  
podľa svojej fantázie. Želé  
odporúčame ohriať, aby  
nebolo pri kreslení také tuhé.  



Čas prípravy: asi 70 minút
Vystačí na: 4 porcie

Na dezert:
1 balíček Tapioca Pearls Dr. Oetker

500 ml plnotučného mlieka
1 – 2 PL cukru

Na ozdobenie:
Čerstvé alebo mrazené ovocie  

podľa chuti
Ešte potrebujeme:

4 misky

1. Obsah vrecka nasypeme do menšieho hrnca, pridáme 500 ml mlieka a cukor.  
 Zmes premiešame a necháme 1 hodinu napučať.

2. Zmes za stáleho miešania pozvoľna zahrievame asi 10 minút, potom  
 ju privedieme k varu a ešte asi 1 minútu povaríme. Guľôčky tapioky  
 sa stanú priehľadné a dezert zhustne.

3. Hotový dezert nalejeme do misiek a ozdobíme ovocím podľa chuti a fantázie.
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Tapiokový puding 
                                                  originálny

TIPY:
Dezert môžeme 
pripraviť aj s rastlinným 
mliekom a osladiť  
ho iným sladidlom, 
napr. ryžovým  
sirupom.

Na ozdobenie môžeme 
použiť aj hoblinky  
čokolády, strúhaný 
kokos alebo oriešky.



1. Na prípravu dezertu nalejeme do kastrólika smotanu. Pridáme VEGA Gél,  
 cukor a trstinový cukor a zamiešame. Zmes privedieme do varu a asi 1 minút  
 povaríme. Potom ju postupne rozlievame do pohárov a prekladáme kvietkami.  
 Odložíme aspoň na 2 hodiny do chladničky stuhnúť.

2. Pred podávaním ozdobíme povrch dezertu zvyškom kvietkov, ktoré poprášime  
 práškovým cukrom.
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Čas prípravy: asi 10 minút
Čas chladnutia: asi 2 hodiny
Vystačí na: 4 porcie

Na dezert:
500 ml rastlinnej smotany  
alebo kokosového mlieka
1 balíček VEGA Gélu Dr. Oetker
35 g práškového cukru
1 balíček Trstinového cukru  
mletý vanilkový struk Dr. Oetker
15 kvietkov fialiek  
alebo iných jedlých kvietkov
Na ozdobenie:
15 kvietkov fialiek  
alebo iných jedlých kvietkov
1 PL práškového cukru
Ešte potrebujeme:
4 poháre

Panna co�a s fialkami 
                           vegánska

TIP:
VEGA Gél môžeme 
použiť aj v kombinácii 
s klasickou smotanou 
na šľahanie z kravského 
mlieka.



Čas prípravy: asi 40 minút
Čas pečenia: asi 105 minút

Vystačí na: asi 12 porcií

Na cesto:
ananásový kompót, kúsky  

(hmotnosť po odkvapkaní 250 g)
250 g zmäknutého masla

250 g cukru
2 KL Vanilkovej pasty Dr. Oetker
2 balíčky Finesse citrónovej kôry  

Dr. Oetker
1 zarovnaná KL soli

5 vajec
350 g sušených brusníc
350 g sušených marhúľ  

(nakrájaných na malé kúsky)
350 g hrozienok

100 g mandlí nasekaných nahrubo
250 g hladkej múky

100 g mandľovej múky
1 balíček Kypriaceho prášku  

s vínnym kameňom Dr. Oetker
Na ozdobenie:

1 balíček Fondánu kakaovej  
poťahovacej hmoty Dr. Oetker

1 balíček Marcipánu Dr. Oetker
Ešte potrebujeme:

tortovú formu (Ø 26 cm)
elektrický ručný šľahač

1. Pred prípravou cesta necháme najskôr kompót dôkladne odkvapkať na sitku.  
 V mise vyšľaháme maslo s cukrom, pastou, kôrou a soľou elektrickým ručným  
 šľahačom nastaveným na najvyšší stupeň do peny. Po jednom zašľaháme  
 vajcia. Pridáme ananás, sušené ovocie a mandle a dôkladne premiešame.  
 Pridáme múku zmiešanú s mandľovou múkou a kypriacim práškom  
 a zamiešame. Cesto nanesieme do vymastenej a papierom na pečenie  
 vyloženej formy a uhladíme. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

  Elektrická rúra: 160 °C 
 Teplovzdušná rúra: 140 °C 
 Plynová rúra: stupeň 1

 Čas pečenia: asi 105 minút 

2. Tortu necháme vychladnúť. Potom ju vyberieme z formy, stiahneme papier  
 na pečenie a položíme ju na podnos. 

3. Na ozdobenie vyvaľkáme pomocou váľka fondánovú hmotu na tenký plát  
 a povrch a strany torty ním potiahneme. Z marcipánu vytvoríme kvietky  
 a zo zvyšného odkrojeného fondánu vytvoríme lístočky a dozdobíme  
 povrch torty.
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Ananásová torta 
                                                 sladučká

Recept od
Mirky van Gils Slavíkovej



1. Na prípravu cesta v mise vyšľaháme maslo s cukrom a soľou elektrickým  
 ručným šľahačom nastaveným na najvyšší stupeň do peny. Pridáme žĺtky,  
 vajcia, kôru a múku zmiešanú s kakaom a kypriacim práškom a ručne  
 vypracujeme dohladka. Cesto odložíme asi na 30 minút do chladničky.  
 Z 2/3 cesta vyvaľkáme pomocou váľka plát s Ø 26 cm a vložíme  
 ho do vymastenej a múkou vysypanej formy. 

2. Na prípravu náplne uvaríme puding s mliekom a cukrom podľa návodu na obale.  
 Puding za občasného miešania necháme vychladnúť. Potom do neho pomocou  
 metličky vmiešame čokoládu a vajcia. Náplň nanesieme na plát vo forme a uhladíme.  
 Zo zvyšného cesta vyvaľkáme opäť plát s Ø 26 cm a položíme ho opatrne na náplň.

3. Povrch potrieme pomocou štetca alebo pierka bielkom. Pomocou vidličky vytvoríme  
 mriežku a posypeme vanilkovým cukrom. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

  Elektrická rúra: 160 °C 
 Teplovzdušná rúra: 140 °C 
 Plynová rúra: stupeň 2

 Čas pečenia: asi 45 minút 

4. Tortu necháme vo forme vychladnúť.
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Čas prípravy: asi 20 minút
Čas pečenia: asi 45 minút
Vystačí na: asi 12 porcií

Na cesto:
200 g zmäknutého masla
80 g cukru
½ KL soli
4 žĺtky
2 vajcia
1 balíček Finesse citrónovej kôry  
Dr. Oetker
320 g špaldovej múky
80 g preosiateho Holandského kakaa 
Dr. Oetker
½ balíčka Kypriaceho prášku  
s vínnym kameňom Dr. Oetker
Na náplň:
300 ml plnotučného mlieka
120 g cukru
1 balíček Proteín pudingu Kakao  
Dr. Oetker
80 g nasekanej horkej čokolády
2 vajcia
Na potretie a posypanie:
1 bielok
1 balíček Trstinového cukru  
mletý vanilkový struk Dr. Oetker
Ešte potrebujeme:
elektrický ručný šľahač
tortovú formu (Ø 26 cm)Čokoládová torta 

                                    proteínová

Recept od
Mirky van Gils Slavíkovej



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

Vystačí na: asi 30 – 40 kusov

Na cesto:
400 g hladkej múky

1 a ½ balíčka Kypriaceho prášku  
do pečiva Dr. Oetker

75 g cukru
200 g polotučného tvarohu

100 ml oleja
50 ml mlieka

1 vajce
Na potretie a obalenie:

75 g rozpusteného masla
100 g práškového cukru

2 balíčky Vanilkového cukru  
Dr. Oetker

Ešte potrebujeme:
2 plechy na pečenie

veľkonočné formičky na vykrajovanie

1. Na prípravu cesta zmiešame v mise múku s kypriacim práškom a cukrom.  
 Pridáme tvaroh, olej, mlieko a vajce a ručne vypracujeme hladké cesto.  
 Cesto na pomúčenej pracovnej ploche pomocou váľka vyvaľkáme na plát  
 hrubý asi 1 cm a pomocou formičiek vykrajujeme rôzne veľkonočné motívy.   
 Poukladáme ich na plechy vyložené papierom na pečenie. 

2. Povrch potrieme pomocou štetca alebo pierka rozpusteným maslom.  
 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)

3. Sušienky ihneď po upečení opäť potrieme maslom, obalíme v práškovom  
 cukre zmiešanom s vanilkovým cukrom a necháme vychladnúť.
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Tvarohové sušienky 
                                 jemné 



1. Na prípravu cesta v mise vyšľaháme z bielkov tuhý sneh elektrickým ručným  
 šľahačom nastaveným na najvyšší stupeň. V inej mise vyšľaháme žĺtky  
 s cukrom, olejom a pastou a pridáme múku zmiešanú s kypriacim práškom.  
 Cesto rozdelíme na dve polovice a každú zvlášť zafarbíme modrou a červenou  
 farbou. Do každej polovice zľahka vmiešame sneh. Zafarbené cestá pomocou  
 lyžice striedavo nanášame do vymastenej a múkou vysypanej formy,  
 aby sa vytvoril mramorový efekt. Cesto uhladíme, vložíme do predhriatej  
 rúry a pečieme.

  Elektrická rúra: 170 °C 
 Teplovzdušná rúra: 150 °C 
 Plynová rúra: stupeň 2

 Čas pečenia: asi 40 minút

2. Tortu necháme vychladnúť.

3. Na ozdobenie pripravíme polevu podľa návodu na obale a nanesieme na povrch  
 torty. Posypeme zdobením a necháme stuhnúť.
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Čas prípravy: asi 20 minút
Čas pečenia: asi 40 minút
Vystačí na: asi 12 porcií

Na cesto:
5 bielkov
5 žĺtkov
200 g cukru
5 PL oleja
1 KL Vanilkovej pasty Dr. Oetker
200 g polohrubej múky
1 zarovnanú KL Kypriaceho prášku  
s vínnym kameňom Dr. Oetker
Farbu gélovú potravinársku  
červenú Dr. Oetker
Farbu gélovú potravinársku  
modrú Dr. Oetker
Na ozdobenie:
1 balíček Polevy svetlej Dr. Oetker
Zdobenie Dekor mix modrý Dr. Oetker
Ešte potrebujeme:
elektrický ručný šľahač
tortovú formu (Ø 24 cm)

Nadýchaná torta 
                                  farebná 

TIP:
Tortu môžeme ozdobiť 
aj zdobením Dekor  
mix ružový Dr. Oetker.  



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

Vystačí na: asi 8 kusov

Na cesto:
500 g lístkového cesta

1 vajce 
Na náplň:

1 téglik Creme VEGA Dr. Oetker
1 balíček Trstinového cukru  

s rumovou arómou Dr. Oetker
4 stopky rebarbory pokrájané  

na pásiky po vlákne 
Na potretie a posypanie:

1 vajce
2 balíčky Trstinového cukru  

s rumovou arómou Dr. Oetker 
Ešte potrebujeme:
2 plechy na pečenie

1. Na prípravu koláčikov na pomúčenej pracovnej ploche vyvaľkáme lístkové  
 cesto pomocou váľka na tenký plát. Z plátu vykrojíme kolieska s Ø 15 cm.  
 Prenesieme ich na plechy vyložené papierom na pečenie. Konce ľahko  
 zrolujeme dovnútra a dná na niekoľkých miestach poprepichujeme vidličkou.  
 Okraje potrieme rozšľahaným vajcom pomocou štetca alebo pierka. 

2. Na prípravu náplne v mise vymiešame Creme VEGA s trstinovým cukrom  
 dohladka a potrieme dná koláčikov. Na povrch nanesieme pásiky rebarbory  
 a posypeme trstinovým cukrom. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme. 

  Elektrická rúra: 220 °C 
 Teplovzdušná rúra: 200 °C 
 Plynová rúra: stupeň 4

 Čas pečenia: asi 40 minút (jeden plech) 

3. Koláčiky necháme vychladnúť.
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Rebarborové koláčiky 
                                  s rumovou arómou 

TIPY:
Creme VEGA Dr. Oetker 
je jedinečný výrobok bez 
obsahu potravín živočíšneho 
pôvodu, ktorý sa vyrába na 
báze sóje. K dispozícii je  
v predajniach Kaufland  
a Tesco. Miesto  
Creme VEGA môžeme 
použiť aj Crème fraîche 
classic Dr. Oetker alebo 
kyslú smotanu.

Miesto rebarbory môžeme 
použiť aj iné sezónne 
ovocie.
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Čas prípravy: asi 20 minút
Čas pečenia: asi 50 minút
Vystačí na: asi 12 porcií

Na cesto:
1 balenie Perníka Dr. Oetker
400 ml vody 
120 ml oleja
Na náplň:
500 ml smotany na šľahanie
1 balíček Polevy svetlej Dr. Oetker
1 balíček VEGA Gélu Dr. Oetker
1 PL instantnej kávy
Na posypanie:
1 zarovnanú PL preosiateho  
Prírodného kakaa Dr. Oetker 
Ešte potrebujeme:
elektrický ručný šľahač
tortovú formu (Ø 24 cm)

1. Na prípravu cesta v mise zmiešame zmes na perník s vodou a olejom podľa  
 návodu na obale. Cesto nanesieme do vymastenej a múkou vysypanej formy  
 a uhladíme. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

  Elektrická rúra: 170 °C 
 Teplovzdušná rúra: 150 °C 
 Plynová rúra: stupeň 2

 Čas pečenia: asi 50 minút

2. Korpus necháme vychladnúť. Potom ho vyberieme z formy a pozdĺžne prekrojíme. 

3. Na prípravu náplne nalejeme do kastrólika 250 ml smotany a zahrejeme.  
 Pridáme na kúsky nalámanú polevu a necháme ju rozpustiť. Pridáme  
 VEGA Gél a za stáleho miešania asi minútu povaríme. Odstavíme, vmiešame  
 instantnú kávu a necháme úplne vychladnúť. Zvyšnú smotanu vyšľaháme  
 elektrickým ručným šľahačom nastaveným na najvyšší stupeň dotuha a krátko  
 ju zašľaháme do vychladnutej  zmesi. Polovicu náplne nanesieme na spodný  
 diel korpusu a rozotrieme. Priložíme vrchný diel a potrieme zvyšnou náplňou.

4. Povrch poprášime kakaom a do podávania odložíme do chladničky.

Perník s kávovým krémom 
                                    vláčny 

TIP:
VEGA Gél je  
vhodný na použitie  
do vegetariánskych  
aj vegánskych receptov.



Čas prípravy: asi 30 minút
Čas pečenia: asi 45 minút

Vystačí na: asi 16 porcií

Na cesto:
3 bielky

3 žĺtky
4 PL horúcej vody 

200 g práškového cukru 
1 balíček Vanilínového cukru  

Dr. Oetker
250 ml smotany na šľahanie

100 g rozpusteného masla
200 g polohrubej špaldovej múky

50 g pohánkovej múky
½ balíčka Kypriaceho prášku  

s vínnym kameňom Dr. Oetker
50 g mletých lieskových orieškov

Ešte potrebujeme:
elektrický ručný šľahač

formu na veniec (Ø 26 cm)
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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 žĺtky  
 s vodou, cukrom a vanilínovým cukrom do peny. Pridáme smotanu a maslo  
 a zamiešame. Obe múky zmiešame s kypriacim práškom a orechami  
 a vmiešame do žĺtkovej zmesi. Potom opatrne po častiach vmiešame sneh.  
 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

 Čas pečenia: asi 45 minút

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

Veľkonočný veniec 
                                    slávnostný 

TIP:
Povrch venca  
môžeme pocukrovať 
alebo poliať polevou  
Dr. Oetker.



Čas prípravy: asi 30 minút
Čas pečenia: asi 60 minút
Vystačí na: asi 16 porcií

Na cesto:
250 g zmäknutého masla
100 g cukru
2 balíčky Trstinového cukru 
s rumovou arómou Dr. Oetker
2 vajcia
250 ml mlieka
400 g polohrubej múky
1 balíček Kypriaceho prášku 
do pečiva Dr. Oetker
Na vysypanie:
strúhaný kokos
Ešte potrebujeme:
elektrický ručný šľahač
väčšiu formu na barančeka

1. Na prípravu cesta v mise vyšľaháme maslo s cukrom a trstinovým cukrom  
 elektrickým ručným šľahačom nastaveným na najvyšší stupeň do peny.  
 Pridáme vajcia, mlieko a múku zmiešanú s kypriacim práškom a vymiešame  
 dohladka. Cesto nanesieme do vymastenej a kokosom vysypanej formy.  
 Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

  Elektrická rúra: 170 °C 
 Teplovzdušná rúra: 150 °C 
 Plynová rúra: stupeň 2

 Čas pečenia: asi 60 minút

2. Barančeka necháme asi 10 minút vo forme vychladnúť. Potom ho opatrne  
 vyklopíme.
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Baranček z treného cesta 
                     tradičný 

TIP:
Povrch barančeka  
môžeme pocukrovať 
alebo poliať polevou  
Dr. Oetker.



Čas prípravy: asi 20 minút
Vystačí na: asi 6 porcií

Na cesto:
1 strednú mrkvu nahrubo  

nastrúhanú
100 g zeleru nahrubo nastrúhaného

100 g póriku nakrájaného  
 na tenké pásiky

150 g hladkej múky
1 zarovnanú KL Kypriaceho  
prášku do pečiva Dr. Oetker

2 vajcia
250 ml mlieka

50 g strúhaného syra
štipku soli

čerstvo namleté korenie
Na smotanový dip:

200 g smotanového syra
1 téglik Crème fraîche classic  

Dr. Oetker
50 g najemno nasekaného póriku

2 PL nasekaného petržlenu
soľ

čerstvo namleté korenie
Ešte potrebujeme:

panvicu
olej na vysmážanie

1. Na prípravu cesta v hrnci v osolenej vode povaríme mrkvu so zelerom a pórikom  
 asi 2 minúty. Potom vodu zlejeme, prepláchneme zeleninu studenou vodou  
 a necháme dôkladne odkvapkať. 

2. V mise zmiešame múku s kypriacim práškom. Pridáme vajcia, mlieko,  
 syr a povarenú zeleninu. Dochutíme soľou a čiernym korením. Z cesta  
 vytvoríme malé placky. 

3. Placky smažíme na panvici potretej olejom z oboch strán dozlatista. 

4. Na smotanový dip v miske zmiešame smotanový syr s Crème fraîche,  
 pórikom, petržlenom, soľou a čiernym korením. 

5. Placky podávame teplé s pripraveným dipom.
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Zeleninové placky 
                     na obed aj na desiatu 

TIP:
Crème fraîche pochádza  
z Francúzska, vyrába sa  
zo smotany, do ktorej sa  
pridávajú mliečne baktérie, 
vďaka ktorým smotana 
skysne. Tým získa Crème 
fraîche svoju jemne kyslú  
chuť a jedinečnú konzi- 
stenciu. K dispozícii je  
v predajniach Kaufland  
a Tesco. Namiesto  
Crème fraîche môžeme 
použiť kyslú smotanu.



Čas prípravy: asi 35 minút
Čas pečenia: asi 15 minút
Čas chladnutia: asi 2 hodiny
Vystačí na: 1 roládu

Na cesto:
400 g čerstvého špenátu
5 žĺtkov
50 g smotanového syra
1 zarovnanú KL soli
3 zarovnané PL hladkej múky
1 zarovnanú KL Kypriaceho prášku  
do pečiva Dr. Oetker
5 bielkov
Na náplň:
1 téglik Crème fraîche classic  
Dr. Oetker
1 pretlačený strúčik cesnaku
1 zarovnanú KL soli
1 zarovnanú PL čerstvého tymianu
20 g strúhaného parmezánu
12 kúskov sušených rajčín
Ešte potrebujeme:
ponorný mixér
elektrický ručný šľahač
plech na pečenie (30 × 40 cm)

1. Na prípravu cesta špenát sparíme horúcou vodou a 2 minúty ho necháme  
 v nej postáť. Potom vodu scedíme a zo špenátu vytlačíme čo najviac vody.  
 V mise zmiešame špenát so žĺtkami, smotanovým syrom, soľou, múkou  
 a kypriacim práškom a ponorným mixérom rozmixujeme. Bielky vyšľaháme  
 elektrickým ručným šľahačom nastaveným na najvyšší stupeň dotuha a zľahka  
 vmiešame do zmesi. Cesto rovnomerne rozotrieme na plech vyložený 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

2. Na prípravu náplne v mise zmiešame Crème fraîche s cesnakom, soľou  
 a tymianom.  

3. Upečený plát preklopíme na papier na pečenie posypaný parmezánom, stiahneme  
 papier, na ktorom sa plát piekol, a necháme vychladnúť. Potom plát potrieme  
 náplňou, poukladáme naň sušené paradajky nakrájané na malé kúsky a zrolujeme.

4. Roládu odložíme do chladničky aspoň na 2 hodiny stuhnúť.
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Špenátová roláda 
                                 krémová 

TIP:
Crème fraîche pochádza  
z Francúzska, vyrába sa  
zo smotany, do ktorej sa  
pridávajú mliečne baktérie, 
vďaka ktorým smotana 
skysne. Tým získa Crème 
fraîche svoju jemne  
kyslú chuť a jedinečnú  
konzistenciu. K dispozícii  
je v predajniach Kaufland  
a Tesco. Namiesto  
Crème fraîche môžeme 
použiť kyslú smotanu.



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

VEGA Gél
Voľba nielen pre vegánov
VEGA Gél
Voľba nielen pre vegánov

Ražný kvások
➣ Dodá vášmu chlebu dokonalú, 
   jemne kyslastú kváskovú chuť 
 a vôňu.

➣ Na pečenie domáceho kváskového 
 chleba a pečiva, na 500 g múky.

➣ Vhodné aj pre domáce pekárne.

➣ Recept na voňavý Domáci kváskový 
 chlieb priamo na zadnej strane obalu.

➣ Ďalšie inšpiratívne recepty na stránke  
 www.oetker.sk/kvasok

➣ Alternatíva k živočíšnej želatíne. 
 Na prípravu krémov, náplní a zeleninových aspikov.

➣ Možno ho použiť aj s rastlinnou alternatívou mliečnych výrobkov.

➣ Vystačí na prípravu 500 ml krému alebo 250 ml aspiku.

➣ VEGA Gél je bez chuti, spoľahlivo tuhne a výborne drží tvar.

➣ Záruka kvality a výsledku.

Jedinečný
a

certifikovaný

výrobok




