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ľahká príprava

stredná obtiažnosť

predpokladáme skúsenosti so zaváraním

príprava do 20 min.

príprava do 40 min.

príprava do 60 min.

KL = kávová lyžička

PL = polievková lyžica

Pripomíname, že všetky recepty sú vyskúšané len s výrobkami Dr.Oetker. Zaváraniny uchovávame 
na chladnom a suchom mieste. Otvorené poháre skladujeme v chladničke a rýchlo spotrebujeme.

Vysvetlenie použitých piktogramov a značiek:
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Radi pečiete?
Radi pečú vaši blízki?

Jubilejnú 10. slávnostnú edíciu 
knihy Pečieme s láskou s výberom
toho najlepšieho z desaťročnej 
histórie si teraz môžete objednať 
na: eshop.oetker.sk

Radi zavárate? Už teraz premýšľate, ako naložíte so svojou
tohtoročnou úrodou?

V Skúšobnej kuchyni Dr.Oetker sme premýšľali s predstihom
a aj tentoraz, tak ako každý rok, sme pre Vás pripravili 
niekoľko zaujímavých receptov! Kombináciám chutí 
sa medze nekladú!

Vlastnoručne vyrobené chutí vždy najlepšie! Ráno Vám 
s pečivom napríklad zachutí Zamatový džem z černíc 
a egrešov, obed si možno vylepšíte Ríbezľovým želé 
s rozmarínom a v dusnom popoludní nepohrdnete dúškom
Bazového nápoja. No a večer Vám napríklad príde vhod
Višňový džem so slivovicou!

Nezabudnite, že kvalita a spoľahlivosť zaváracích prípravkov
Dr.Oetker je vždy zaručená.

Želáme Vám dlhé a teplé leto plné nevšedných zážitkov 
pri zaváraní.

Aleš Roda                                   
Zákaznícky servis                                   

Iveta Krausová
Skúšobná kuchyňa
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1. Vo veľkom hrnci dobre premiešame marhule s jablkovou šťavou. Pridáme 
želírovací cukor. Za stáleho miešania privedieme do varu a dôkladne povaríme 
minimálne 5 minút. 

2. Na tanierik kvapneme 1 – 2 KL práve prevareného džemu. Ak je džem 
po vychladnutí málo tuhý, vmiešame ešte 2 zarovnané KL Kyseliny citrónovej 
Dr.Oetker.  

3. Prípadnú penu odoberieme a ihneď plníme do pripravených pohárov 
až po okraj. Poháre uzavrieme, obrátime hore dnom a asi 5 minút necháme 
stáť na viečku.

sladký darček na slnečné dni

Doba prípravy: asi 30 minút

Vystačí na: asi 4 poháre à 350 ml 

Prísady:

1,1 kg marhúľ 
(očistených a nakrájaných 

na malé kúsky)

300 ml 100 % jablkovej šťavy

1 balenie Želírovacieho cukru 
Super 3:1 Dr.Oetker

TIP:
Vôňu marhuľového
džemu pekne 
doplní dreň 
z Vanilkového 
struku ,,Bourbon”
Dr.Oetker, ktorú 
pridáme spoločne
so želírovacím 
cukrom.
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1. Vo veľkom hrnci dobre premiešame jahody s vínom a pridáme želírovací cukor. 
Za stáleho miešania privedieme do varu a dôkladne povaríme minimálne 
5 minút. 

2. Prípadnú penu odoberieme a ihneď plníme do pripravených pohárov 
až po okraj. Poháre uzavrieme viečkom, obrátime hore dnom a asi 5 minút 
necháme stáť na viečku.  

originálna kombinácia

Doba prípravy: asi 25 minút

Vystačí na: asi 3 poháre à 350 ml

Prísady:

650 g jahôd 
(nakrájaných na malé kúsky)

200 ml ružového vína

1 balenie Želírovacieho cukru 
Extra 2:1 Dr.Oetker

TIPY:
Dá sa pripraviť 
aj zo zmrazených
jahôd 
(pred spracovaním 
je potrebné 
ich rozmraziť).

Výborne chutí 
s Panna Cottou
Dr.Oetker.
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1. Do veľkého hrnca nalejeme ríbezľovú šťavu a pridáme Gelfix zmiešaný
s 2 PL cukru. Za stáleho miešania asi 1 minútu dôkladne povaríme. Pridáme 
zvyšok cukru, vetvičky rozmarínu a privedieme do varu. Za stáleho miešania 
dôkladne povaríme minimálne 5 minút. 

2. Na tanierik kvapneme 1 – 2 KL práve prevareného želé. Ak je želé po vychladnutí
málo tuhé, vmiešame ešte 2 zarovnané KL Kyseliny citrónovej Dr.Oetker. 

3. Prípadnú penu odoberieme, vyberieme rozmarín a ihneď plníme do pripravených
pohárov až po okraj. Poháre uzavrieme viečkom, obrátime hore dnom 
a asi 5 minút necháme stáť na viečku.  

z prevoňanej záhradky 

Doba prípravy: asi 40 minút

Vystačí na: asi 5 pohárov à 350 ml  

Prísady:

1 l ríbezľovej šťavy 
(asi z 1,4 kg červených ríbezlí)

1 balíček Gelfixu Klasik 1:1 Dr.Oetker

1,15 kg cukru

2 vetvičky čerstvého rozmarínu

TIPY:
Pre ľahký nádych
rozmarínu povaríme
s rozmarínovými
vetvičkami 
len 1 minútu. 

Podávame k jedlám
z divočiny alebo 
k výrazným syrom.
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1. Kvety čiernej bazy namočíme do studenej vody a necháme na papierovej 
utierke odkvapkať. Pomocou nožničiek odstrihneme silnejšie časti stoniek.

2. Vo veľkom hrnci prevaríme vodu s cukrom. Hrniec odstavíme zo sporáka 
a vmiešame kyselinu citrónovú s pomôckou na konzervovanie. Pridáme 
očistené kvety, prikryjeme pokrievkou a uložíme na 5 dní do chladničky.

3. Sirup scedíme a ešte krátko povaríme asi 1 minútu. Plníme do fľašiek, 
uzavrieme viečkom a uložíme do chladničky.  

4. Sirup riedime pitnou vodou podľa chuti.

letné osvieženie

Doba prípravy: asi 30 minút

Vystačí na: asi 1 ½ l  

Prísady:

20 kvetov čiernej bazy

750 ml vody

1 kg cukru

3 balíčky Kyseliny citrónovej Dr.Oetker

na špičku noža Pomôcky 
na konzervovanie Dr.Oetker

TIP:
Do bazového 
nápoja môžeme 
pridať citrón 
a ľadovú drvinu.
Získame 
tak vynikajúci 
osviežujúci nápoj
na letné dni.
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1. Vanilkový struk pozdĺžne rozrežeme a nožom vyškrabeme dreň.

2. Vo väčšom hrnci premiešame šťavu s kúskami hrušiek a vanilkovou dreňou.

3. Obsah balíčka Gelfixu zmiešame s 2 PL cukru a pridáme do zmesi. Zmes 
za stáleho miešania asi 1 minútu dôkladne povaríme. Potom ju odstavíme.  

4. Pridáme zvyšok cukru a privedieme do varu. Za stáleho miešania zmes dôkladne 
povaríme minimálne 5 minút. Na tanierik kvapneme 1 – 2 KL práve prevareného 
želé. Ak je želé po vychladnutí málo tuhé, vmiešame ešte 2 zarovnané KL 
Kyseliny citrónovej Dr.Oetker.

5. Prípadnú penu odoberieme a plníme do pripravených pohárov až po okraj.
Poháre dôkladne uzavrieme viečkom, obrátime hore dnom a asi 5 minút 
necháme stáť na viečku.  

Doba prípravy: asi 30 minút

Vystačí na: asi 3 poháre à 350 ml 

Prísady:

1 Vanilkový struk „Bourbon“ Dr.Oetker

800 ml jablkovej šťavy

200 g hrušiek (olúpaných 
a nakrájaných na malé kúsky)

1 balíček Gelfixu Extra 2:1 Dr.Oetker

500 g cukru

raňajková špecialita

TIP:
Aby boli kúsky 
hrušiek v želé 
rovnomerne 
rozložené, počas
chladnutia poháre
niekoľkokrát 
otočíme.
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1. Na prípravu džemu 2/3 višní ponorným mixérom rozmixujeme a zvyšok 
nakrájame na polovice. Vložíme do väčšieho hrnca, pridáme slivovicu, vanilkový 
cukor a dobre premiešame s želírovacím cukrom. Za stáleho miešania 
privedieme do varu a dôkladne povaríme minimálne 5 minút. 

2. Na tanierik kvapneme 1 – 2 KL džemu. Ak je džem po vychladnutí málo tuhý, 
vmiešame ešte 2 zarovnané KL Kyseliny citrónovej Dr.Oetker.

3. Prípadnú penu odoberieme a ihneď plníme do pripravených pohárov 
až po okraj. Poháre uzavrieme viečkami, obrátime hore dnom 
a asi 5 minút necháme stáť na viečku.

na zlepšenie nálady

Doba prípravy: asi 25 minút

Vystačí na: asi 3 poháre à 350 ml 

Prísady:

900 g očistených 
odkôstkovaných višní

40 ml slivovice

1 balíček Vanilkového cukru Dr.Oetker

1 balenie Želírovacieho cukru 
Extra 2:1 Dr.Oetker

TIP:
Miesto slivovice
môžeme použiť 
ríbezľovú šťavu.
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1. Na prípravu džemu černice aj egreše očistíme a preberieme. Pomocou 
ponorného mixéra rozmixujeme a prepasírujeme cez sitko. Ovocie vložíme
do väčšieho hrnca, pridáme škoricu a dobre premiešame so želírovacím 
cukrom. Za stáleho miešania privedieme do varu a dôkladne povaríme 
minimálne 5 minút. 

2. Na tanierik kvapneme 1 – 2 KL džemu. Ak je džem po vychladnutí málo tuhý, 
vmiešame ešte 2 zarovnané KL Kyseliny citrónovej Dr.Oetker.

3. Prípadnú penu odoberieme a ihneď plníme do pripravených pohárov 
až po okraj. Poháre uzavrieme viečkom, obrátime hore dnom 
a asi 5 minút necháme stáť na viečku. 

lesný bozk

Doba prípravy: asi 25 minút

Vystačí na: asi 3 poháre à 350 ml  

Prísady:

800 g černíc

800 g egrešov

1 zarovnaná KL mletej škorice

1 balenie Želírovacieho cukru 
Extra 2:1 Dr.Oetker

TIP:
Džem sa dá 
pripraviť 
aj zo zmrazených
černíc a egrešov
(pred spracovaním
je potrebné 
ich rozmraziť).
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1. Vo väčšom hrnci premiešame hrušky s datľami a figami. Pridáme cibuľu 
nakrájanú na malé kocky, ocot, šťavu, badián, klinček a škoricu. Obsah 
balíčka Gelfixu zmiešame s 2 PL cukru a pridáme do zmesi. Za stáleho 
miešania asi 1 minútu dôkladne povaríme a potom odstavíme. 

2. Pridáme zvyšok cukru a privedieme do varu. Za stáleho miešania dôkladne 
povaríme minimálne 5 minút.

3. Prípadnú penu odoberieme, dochutíme korením a soľou a plníme 
do pripravených pohárov až po okraj. Poháre uzavrieme viečkom, 
obrátime hore dnom a asi 5 minút necháme stáť na viečku.

prekvapujúci zážitok

Doba prípravy: asi 40 minút

Vystačí na: asi 6 pohárov à 350 ml

Prísady:

1,2 kg hrušiek (očistených 
a nakrájaných na malé kúsky)

100 g sušených datlí 
(nakrájaných na malé kúsky)

100 g sušených fíg 
(nakrájaných na malé kúsky)

2 väčšie červené cibule

200 ml bieleho octu Balsamico

250 ml 100 % jablkovej šťavy

4 ks badiánu

4 ks klinčekov

2 ks celej škorice

1 balíček Gelfixu Super 3:1 Dr.Oetker

350 g cukru

½ KL čierneho korenia

1 zarovnaná KL soli

TIP:
Výborne sa hodí 
k výrazným 
syrom alebo 
na dochutenie 
náplne do tortilly.
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Dr.Oetker s.r.o., Ľadová 14, 811 05 Bratislava • www.oetker.sk

Lahodná Šumienka s arómou bazy

Chutný a osviežujúci šumivý nápoj

Jednoduchá a rýchla príprava

Praktické balenie

Rastlina stévia:

prírodná náhrada cukru 
vysoká sladivosť

nekalorická

A to všetko vďaka 
pridaným glykozidom
steviolu získaným 
z extraktu z listov 
stévie.

O 30 % menej cukru! 
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