Prospešná vláknina
Palacinky Dr.Oetker a Lievance
Dr.Oetker obsahujú organizmu
veºmi prospe‰nú vlákninu.

Vláknina:
✓ je dôleÏitou zloÏkou vyváÏenej
stravy
✓ pozitívne ovplyvÀuje tráviacu
sústavu
✓ pomáha udrÏiavaÈ správnu
funkciu ãriev
✓ Ïiadnym spôsobom neovplyvÀuje chuÈ pripraven˘ch dobrôt

Nie je palacinka ako palacinka
Jemné vajeãné palacinky Dr.Oetker
Chutia ako od mamiãky! Vìaka
tradiãnej receptúre a jednoduchej
príprave budú Jemné vajeãné
palacinky favoritom Vás aj Va‰ich
detí!

Palacinky Dr.Oetker
P˘‰ia sa nielen v˘bornou chuÈou
a jednoduchou prípravou, ale aj
obsahom vlákniny, vìaka ktorej
budete zároveÀ ma‰krtiÈ zdravo.

Palacinky
&
Lievance
6x inak

NemôÏete nájsÈ Jemné vajeãné palacinky Dr.Oetker, Palacinky
Dr.Oetker alebo Lievance Dr.Oetker vo Va‰om obchode? Napí‰te
nám na oetker@oetker.sk

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

Receptár

Milí priatelia,
s Palacinkami a Lievancami Dr.Oetker vyãarujete tradiãné
aj úplne originálne recepty! Niekoºko celkom nov˘ch
a nev‰edn˘ch sme pre Vás práve pripravili.
Budete sa ãudovaÈ, ako ºahko za pomoci Palaciniek
a Lievancov Dr.Oetker vykúzlite lahodné Syrové su‰ienky,
R˘chlu roládu alebo Chlieb na taliansky spôsob.
Premena je pritom jednoduchá a r˘chla! Staãí sa nechaÈ
in‰pirovaÈ receptami Dr.Oetker!
Va‰ej tvorivosti sa medze nekladú! Va‰e nápady a recepty
na prípravu Palaciniek a Lievancov Dr.Oetker privítame
na oetker@oetker.sk

Jana Lindi‰ová
Zákaznícky servis
Dr.Oetker
Pre jednoduch‰iu orientáciu
uvádzame pri kaÏdom recepte
mieru obtiaÏnosti:
- ºahká príprava
- stredná obtiaÏnosÈ
- predpokladáme
skúsenosti s peãením

NOVINKA!

NOVINKA!

Iveta Krausová
Skú‰obná kuchyÀa
Dr.Oetker
Vysvetlenie pouÏit˘ch
skratiek:
KL
PL

=
=

kávová lyÏiãka
polievková lyÏica

Prosíme, pri peãení vÏdy re‰pektujte skúsenosti s vlastnou rúrou. ëalej
poukazujeme na to, Ïe istotu vydareného v˘sledku Vám zaruãujeme len
dodrÏaním originálnych prísad na peãenie Dr.Oetker.

Jablkové lievance
Doba prípravy: asi 20 minút
Poãet kusov: 16 (∅ 6 cm)

Prísady:

Príprava:

Na cesto:
• 2 väã‰ie kyslej‰ie jablká
• 1 balenie Lievancov
Dr.Oetker
• 360 ml vody

1. Na prípravu cesta jablká
olúpeme a nastrúhame najemno.
V mise zmie‰ame zmes
na prípravu lievancov, jablká
a vodu. Vypracujeme hladké
cesto a necháme 5 minút postáÈ.

Na posypanie:
• 1 zarovnaná PL
prá‰kového cukru

2. Na rozohriatu, olejom potretú
panvicu nalejeme cesto a smaÏíme
z obidvoch strán dozlatista.

E‰te potrebujeme:
• panvicu na prípravu
lievancov
• ‰tetec

3. Lievance podávame teplé
posypané prá‰kov˘m cukrom.
TIP 1: Lievance podávame
ozdobené ‰ºahaãkou a Toppingom
ãokoláda Dr.Oetker alebo Polevou
tmavou Dr.Oetker.
TIP 2: Lievance môÏeme
namiesto prá‰kového cukru
posypaÈ ·koricov˘m
cukrom Dr.Oetker.

Syrové sušienky
Poãet kusov: 40 (∅ 4 cm)

Doba prípravy: asi 10 minút
Doba peãenia: asi 15 minút

Prísady:

Príprava:

Na cesto:
• 1 balenie Lievancov
Dr.Oetker
• 70 g strúhaného syra
(rôzne druhy)
• 1 zarovnaná KL
Kypriaceho prá‰ku
do peãiva Dr.Oetker
• 1 zarovnaná KL soli
• 1/2 KL ãili korenia
• 1/2 KL ãierneho korenia
• 250 ml vody

1. Na prípravu cesta v mise
zmie‰ame zmes na prípravu
lievancov, strúhan˘ syr, kypriaci
prá‰ok, soº, ãili, ãierne korenie
a vodu. Vypracujeme hladké
cesto. Plech vyloÏíme papierom
na peãenie. Pomocou polievkovej
lyÏice, ktorú namáãame vo vode,
tvoríme su‰ienky. Povrch
posypeme strúhan˘m syrom,
vloÏíme do predhriatej rúry
a peãieme.

Na posypanie:
• 20 g strúhaného syra

Elektrická rúra: 190 °C
Teplovzdu‰ná rúra: 170 °C
Plynová rúra: stupeÀ 3-4
Doba peãenia: asi 15 minút

E‰te potrebujeme:
• plech na peãenie
• papier na peãenie

2. Po upeãení necháme su‰ienky
vychladnúÈ.
TIP 1: Syrové su‰ienky v˘borne
chutia k pivu alebo vínu.
TIP 2: Do su‰ienok môÏeme
pridaÈ rôzne suroviny podºa
chuti (napr. klobásu, ‰unku, olivy,
kapary).

Rýchla roláda
Doba prípravy: asi 20 minút
Doba peãenia: asi 15 minút

Prísady:

Príprava:

Na cesto:
• 1 balenie Lievancov
Dr.Oetker
• 2 vajcia
• 1 väã‰ie nastrúhané
jablko
• 200 ml vody

1. Na prípravu cesta v mise
zmie‰ame zmes na prípravu
lievancov, vajcia, nastrúhané jablko
a vodu. Vypracujeme hladké cesto,
ktoré rozotrieme na plech vyloÏen˘
papierom na peãenie. Plech vloÏíme
do predhriatej rúry a peãieme.

Na náplÀ:
• 1 balíãek ·ºahaãky
v prá‰ku Dr.Oetker
• 150 ml studeného mlieka
• 3 zarovnané PL
pikantného dÏemu
(napr. ríbezºového)
Na ozdobenie:
• 1 balíãek Polevy tmavej
Dr.Oetker
E‰te potrebujeme:
• plech na peãenie
(30 x 40 cm)
• papier na peãenie

Elektrická rúra: 200 °C
Teplovzdu‰ná rúra: 180 °C
Plynová rúra: stupeÀ 3-4
Doba peãenia: asi 15 minút
2. Po upeãení roládu aj s papierom
zatoãíme a necháme vychladnúÈ.
3. Na prípravu náplne vy‰ºaháme
‰ºahaãku s mliekom podºa návodu
na obale. Roládu rozvinieme,
odstránime papier na peãenie.
Plát potrieme dÏemom, vy‰ºahanou
‰ºahaãkou a zrolujeme.
4. Na ozdobenie rozpustíme
polevu podºa návodu na obale
a roládu rovnomerne polejeme
a necháme stuhnúÈ. Roládu aÏ do
podávania uloÏíme do chladniãky.

Slaná palacinková torta
Doba prípravy: asi 15 minút
Doba peãenia: asi 30 minút

Prísady:

Príprava:

Na cesto:
• 1 balenie Jemn˘ch
vajeãn˘ch palaciniek
Dr.Oetker
• 400 ml vody
Na náplÀ:
• 250 g mrazeného ‰penátu
• 1 cibuºa
• 250 g ãerstv˘ch ‰ampiÀónov
• 4 strúãiky cesnaku
• ‰tipka soli
• ãierne korenie
• rasca
Na ozdobenie:
• 250 ml smotany na
‰ºahanie
• strúhan˘ syr (podºa chutí)
• rôzne semiaãka (napr.
tekvicové, slneãnicové)
E‰te potrebujeme:
• panviãku na palacinky
• guºatú zapekaciu misku
alebo tortovú formu
• ‰tetec

1. Palacinky pripravíme s vodou
podºa návodu na obale a usmaÏíme.
2. ·penát vloÏíme do hrnca a na
miernom ohni necháme rozmraziÈ,
cibuºu nakrájame, ‰ampiÀóny
oãistíme a nakrájame. ·ampiÀóny
podusíme na cibulke. Zo ‰penátu
necháme odpariÈ prebytoãnú vodu
a pridáme pretlaãen˘ cesnak, soº
a ãierne korenie. ·ampiÀóny osolíme
a pridáme ‰tipku rasce.
3. V zapekacej miske (ak chceme
pouÏiÈ tortovú formu, vyloÏíme ju
alobalom) prekladáme palacinky
striedavo ‰penátom a ‰ampiÀónmi.
Postup opakujeme, k˘m neminieme
v‰etky palacinky. Na poslednú
vrchnú palacinku uÏ náplÀ
nedávame.
4. Palacinky polejeme smotanou,
posypeme strúhan˘m syrom
a semiaãkami. Zapekaciu misku
alebo tortovú formu vloÏíme
do predhriatej rúry a zapeãieme.

Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdu‰ná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeÀ 3-4
Doba peãenia: asi 30 minút
TIP 1: Podávame ako samostatné
teplé jedlo na obed alebo na
veãeru so zeleninov˘m ‰alátom.
TIP 2: Tortu môÏeme pripraviÈ
i z Palaciniek Dr.Oetker.

Trhanec
Doba prípravy: asi 20 minút
Poãet kusov: 4

Prísady:

Príprava:

Na cesto:
• 1 balenie Jemn˘ch
vajeãn˘ch palaciniek
Dr.Oetker
• 20 g vla‰sk˘ch orechov
• 20 g hrozienok
• 4 Ïætky
• 200 ml vody
• 4 bielky

1. Na prípravu cesta v mise
zmie‰ame zmes na prípravu
palaciniek, nasekané orechy,
hrozienka, Ïætky a vodu.
Vypracujeme hladké cesto.
Z bielkov u‰ºaháme tuh˘ sneh,
ktor˘ zºahka vmie‰ame do zmesi.

Na posypanie:
• 1 zarovnaná PL
prá‰kového cukru
E‰te potrebujeme:
• panvicu (∅ 23 cm)
• ‰tetec

2. Na rozohriatu, olejom potretú
panvicu rozotrieme hrub‰iu vrstvu
cesta a rozlejeme ju po celej
ploche panvice. Palacinky
peãieme z oboch strán dozlatista.
3. E‰te teplé palacinky pomocou
dvoch vidliãiek natrháme na kúsky.
Podávame teplé, posypané
prá‰kov˘m cukrom.
TIP: Trhanec môÏeme podávaÈ
ozdoben˘ ‰ºahaãkou a Toppingom
malina Dr.Oetker.

Chlieb na taliansky spôsob
Doba prípravy: asi 10 minút
Doba peãenia: asi 15 minút

Prísady:

Príprava:

Na cesto:
• 1 balenie Jemn˘ch
vajeãn˘ch palaciniek
Dr.Oetker
• 50 g nakrájanej klobásy
• 40 g nakrájan˘ch olív
• 40 g nakrájan˘ch
su‰en˘ch rajãín
• 2 zarovnané KL
Kypriaceho prá‰ku
do peãiva Dr.Oetker
• 1 vajce
• 3 PL olivového oleja
• 1 zarovnaná KL
provensálskeho korenia
• nasekaná petrÏlenová
vÀaÈ
• 100 ml vody

1. Na prípravu cesta v mise
zmie‰ame zmes na prípravu
palaciniek, klobásu, olivy, rajãiny,
kypriaci prá‰ok, vajce, olej,
korenie, petrÏlenovú vÀaÈ a vodu.
Vypracujeme hladké cesto. Z cesta
mokrou rukou vytvoríme na plechu
vyloÏenom papierom na peãenie
bochníãek (∅ 25 cm, v˘‰ka 4 cm).
Plech vloÏíme do predhriatej rúry
a peãieme.

E‰te potrebujeme:
• plech na peãenie
• papier na peãenie

TIP 1: Chlieb je znamenitou
prílohou k zeleninov˘m ‰alátom
alebo k peãenej rybe.

Elektrická rúra: 190 °C
Teplovzdu‰ná rúra: 170 °C
Plynová rúra: stupeÀ 3-4
Doba peãenia: asi 15 minút
2. Po upeãení necháme chlieb
vychladnúÈ.

TIP 2: Do chleba môÏeme pridaÈ
aj iné suroviny podºa vlastnej chuti
(napr. kapary, anãoviãky,
balkánsky syr).

