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Vysvetlenie použitých piktogramov a značiek:
ľahká príprava

príprava do 20 min.

KL = kávová lyžička

stredná obtiažnosť

príprava do 40 min.

PL = polievková lyžica

predpokladáme skúsenosti s pečením

príprava do 60 min.

Doba prípravy bez kysnutia, pečenia a chladnutia. Prosíme, pri pečení vždy rešpektujte skúsenosti s vlastnou rúrou.
Ďalej poukazujeme na to, že istotu vydareného výsledku Vám zaručujeme len dodržaním originálnych prísad na pečenie Dr.Oetker.
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želáme si to všetci každý rok, ale nie vždy sa nám toto prianie splní.
Začína to už na Martina. Príde tento rok na bielom koni? Alebo budú
tento rok opäť na blate?

Na oslavy Mikuláša, Vianoc a Nového roka máte na výber 16 odskúšaných
receptov zo Skúšobnej kuchyne Dr.Oetker. Ručíme za to, že pri dôkladnom
dodržiavaní návodu sa recepty vydaria všetkým. A budú určite chutiť!

Áno, máme na mysli biele Vianoce. Každý rok sa na ne tešíme a každý
rok si spomíname, kedy také boli naposledy. Preto sme sa rozhodli,
že Vianoce budú tento rok s receptárom Dr.Oetker zaručene biele!
Ale pretože k Vianociam patria aj farby vianočného stromčeka,
cukroviniek a darčekov, nemohli sme vás o pestrosť Vianoc pripraviť,
preto máme Biele Vianoce plné farieb.

Keby ste však boli náhodou mrzutí z toho, že Vianoce sa blížia a vonku
je blato, tak si upečte niečo z nášho „bieleho a farebného“ receptára
a hneď sa budete cítiť príjemnejšie. A zároveň potešíte aj svojich blízkych.

Oslávte Mikuláša s Cake pops a so Zasneženými snehuliakmi. Deťom
sa budú určite páčiť! Namiesto zemiakov do čižmy sa zľutujte nad
neposlušníkmi a pripravte im tento rok chutné a sladké Marcipánové
zemiačiky.

Tento rok oslavujeme Biele Vianoce plné farieb!
Veľa šťastia, zdravia a spokojnosti prajú

Lucie Dalíková
Zákaznícky servis

Iveta Krausová
Skúšobná kuchyňa

Čakáte milú návštevu, blíži sa dôležitá
oslava alebo k vám majú prísť priatelia?
Tak neváhajte a objednajte si našu novú
knihu s 55 receptami „Sladké pohostenie
pre návštevu, na oslavu a posedenie
s priateľmi“ na www.eshop.oetker.sk
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Doba prípravy: asi 50 minút
Doba pečenia: asi 20 minút
Vystačí na: 20 kusov
Na cesto:
90 ml vody
30 g masla
30 g preosiateho kakaa
1 vajce
80 g cukru
1 balíček Vanilínového cukru
Dr.Oetker
50 g bieleho jogurtu
70 g polohrubej múky
½ KL Kypriaceho prášku do pečiva
Dr.Oetker
na špičku noža Jedlej sódy Dr.Oetker
30 g strúhaného kokosu
100 g mascarpone
(alebo nátierkového masla)
2 balíčky Vanilkového cukru Dr.Oetker
Na ozdobenie:
1 balíček Polevy tmavej Dr.Oetker
1 balíček Polevy svetlej Dr.Oetker
Zdobenie 4 druhy biele Dr.Oetker
Zdobenie 4 druhy zlaté/strieborné
Dr.Oetker
Ešte potrebujeme:
plech na pečenie (20 x 30 cm)
elektrický ručný šľahač
10 špajdlí
1. Na prípravu cesta v kastróliku zahrejeme vodu s maslom a kakaom a za stáleho
miešania krátko povaríme. Odstavíme zo sporáka a necháme vychladnúť.
2. V mise vyšľaháme elektrickým ručným šľahačom na najvyššom stupni vajce
s cukrom a vanilínovým cukrom do peny. Pridáme jogurt, vychladnutú zmes
a múku zmiešanú s kypriacim práškom, sódou a kokosom a krátko na strednom
stupni vymiešame dohladka. Cesto nanesieme na vymastený a múkou vysypaný
plech a rovnomerne rozotrieme. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra: 170 °C
Teplovzdušná rúra: 150 °C
Plynová rúra: stupeň 3
Doba pečenia: asi 20 minút

TIP:
Okrem guľôčok
môžeme z hmoty
vytvoriť rôzne tvary,
napr. srdiečka,
kocky a pod.

3. Korpus necháme vychladnúť. Potom ho rozdrobíme do misy, pridáme mascarpone
a vanilkový cukor a ručne vypracujeme dohladka. Z cesta vytvarujeme valček,
ktorý rozdelíme na 20 rovnakých dielov. Z každého dielu vytvarujeme guľôčku,
odložíme asi na 1 hodinu do chladničky a necháme stuhnúť.
4. Na ozdobenie rozpustíme polevy podľa návodu na obale. Špajdle rozlomíme
na polovicu, koniec špajdle namočíme do polevy a zapichneme do guľôčky.
Necháme v chladničke stuhnúť.
5. Guľôčky na špajdli namáčame do poliev a ihneď zdobíme podľa vlastnej fantázie.
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Doba prípravy: asi 40 minút
Doba pečenia: asi 25 minút
Vystačí na: asi 24 porcií
Na cesto:
2 bielky
2 žĺtky
120 g cukru
1 balíček Vanilínového cukru
Dr.Oetker
150 ml smotany na šľahanie
200 g polohrubej múky
½ balíčka Kypriaceho prášku
do pečiva Dr.Oetker
Na vanilkovú náplň:
2 balíčky Zlatého klasu Dr.Oetker
750 ml mlieka
250 g zmäknutého masla
150 g práškového cukru
1 balíček Vanilkového cukru Dr.Oetker
4 PL rumu
Na kokosovú náplň:
500 ml smotany na šľahanie
1 balíček Crème Olé s kokosovou
príchuťou Dr.Oetker
1 balíček Smeta-fixu Dr.Oetker
50 g strúhaného kokosu
Na ozdobenie:
20 g strúhaného kokosu
1. Na prípravu cesta v mise vyšľaháme z bielkov elektrickým ručným šľahačom
na najvyššom stupni tuhý sneh. V druhej mise vyšľaháme žĺtky s cukrom
a vanilínovým cukrom do peny. Pridáme smotanu a múku zmiešanú s kypriacim
práškom a vyšľaháme dohladka. Nakoniec zľahka vmiešame sneh. Cesto
nanesieme na vymastený a múkou vysypaný plech a rovnomerne rozotrieme.
Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Perličky strieborné Dr.Oetker
Ešte potrebujeme:
plech na pečenie s vyšším okrajom
(30 x 40 cm)
elektrický ručný šľahač

Elektrická rúra: 170 °C
Teplovzdušná rúra: 150 °C
Plynová rúra: stupeň 3
Doba pečenia: asi 25 minút
2. Korpus necháme vychladnúť.
3. Na prípravu vanilkovej náplne uvaríme Zlaté klasy podľa návodu na obale,
ale len so 750 ml mlieka. Odstavíme zo sporáka a za občasného miešania
necháme vychladnúť. V mise vyšľaháme maslo s cukrom a vanilkovým
cukrom elektrickým ručným šľahačom na najvyššom stupni dohladka
a postupne pridávame vychladnutý Zlatý klas. Nakoniec krátko zašľaháme
rum. Náplň nanesieme na korpus a rovnomerne rozotrieme. Odložíme
asi na 1 hodinu do chladničky a necháme stuhnúť.
4. Na prípravu kokosovej náplne nalejeme smotanu do vyššej nádoby. Pridáme
Crème Olé, Smeta-fix a na strednom stupni šľaháme asi 1 minútu. Náplň
nesmie byť príliš tuhá. Nakoniec vmiešame kokos a rozotrieme na vanilkovú náplň.
5. Nakrájame na rezy, posypeme kokosom a ozdobíme perličkami.

TIP:
Medzi náplne
je možné vložiť
nakrájaný ananás.
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Doba prípravy: asi 30 minút
Vystačí na: 25 kusov
Na náplň:
½ balíčka Polevy tmavej Dr.Oetker
50 g zmäknutého masla
25 g práškového cukru
1 PL rumu
50 ks detských piškót
Na obalenie:
1 balíček Marcipánu Dr.Oetker
50 g preosiateho kakaa
Ešte potrebujeme:
elektrický ručný šľahač
okrúhlu formičku na vykrajovanie
(Ø 8 cm)

1. Na prípravu náplne rozpustíme polevu podľa návodu na obale. V mise
vyšľaháme maslo s cukrom elektrickým ručným šľahačom na najvyššom
stupni dohladka. Prilejeme polevu a rum a krátko vyšľaháme dohladka.
2. Piškóty zlepíme náplňou, odložíme asi na 1 hodinu do chladničky a necháme
stuhnúť.

TIP:
Piškóty môžeme
zlepiť aj Krémovou
náplňou čokoládovou
Dr.Oetker.

3. Na obalenie vyvaľkáme marcipán pomocou váľka na tenký plát a formičkou
povykrajujeme kolieska. (Na vykrajovanie koliesok môžeme použiť pohár
s Ø 8 cm.) Zlepené piškóty obalíme marcipánom a kakaom.
4. Odložíme do chladničky.
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Doba prípravy: asi 20 minút
Vystačí na: 10 kusov
Na cesto:
100 g detských piškót
100 g kokosovo-čokoládových
sušienok
100 g zmäknutého masla
2 zarovnané KL preosiateho kakaa
3 PL rumu
2 PL vlažného mlieka
Na ozdobenie:
2 balíčky Polevy svetlej Dr.Oetker
1 balenie Tubičiek na zdobenie
4 farby Dr.Oetker
Zdobenie 4 druhy biele Dr.Oetker

1. Na prípravu cesta rozdrvíme piškóty a sušienky pomocou váľka a vložíme
ich do misky. Pridáme maslo, kakao, rum a mlieko a ručne vypracujeme
dohladka. Z cesta vytvoríme 10 väčších a 10 menších guľôčok. Odložíme
ich asi na 1 hodinu do chladničky a necháme stuhnúť.
2. Na ozdobenie rozpustíme polevy podľa návodu na obale. Guľôčky pomocou
vidličky namáčame v poleve a ihneď zlepíme veľkú a malú guľôčku k sebe.
Odložíme do chladničky a necháme stuhnúť.
3. Prikrášlime tubičkami a zdobením.
Na ozdobenie môžeme použiť aj Marcipán Dr.Oetker zafarbeny Farbami
gélovými potravinárskymi Dr.Oetker.
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Doba prípravy: asi 40 minút
Doba pečenia: asi 15 minút (1 plech)
Vystačí na: asi 40 kusov (zlepených)
Na cesto:
340 g hladkej múky
3 balíčky Pudingu Originál
s jahodovou arómou Dr.Oetker
160 g práškového cukru
2 vajcia
200 g zmäknutého masla
alebo margarínu
červená Farba gélová potravinárska
Dr.Oetker
Na náplň:
1 balíček Pudingu Originál
s jahodovou arómou Dr.Oetker
250 ml mlieka
150 g zmäknutého masla
100 g práškového cukru
50 g jahodového džemu
1 KL Arómy citrónovej Dr.Oetker
Na ozdobenie:
1 balíček Polevy svetlej Dr.Oetker
50 g strúhaného kokosu
zelená Farba gélová potravinárska
Dr.Oetker
Ešte potrebujeme:
2 plechy na pečenie
formičky na orechy alebo mušle
elektrický ručný šľahač

1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s pudingovými práškami a cukrom.
Pridáme vajcia, maslo alebo margarín a gélovú farbu a ručne vypracujeme
dohladka.
2. Cesto vtlačíme do vymastených formičiek a poukladáme na plech. Vložíme
do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra: 170 °C
Teplovzdušná rúra: 150 °C
Plynová rúra: stupeň 3
Doba pečenia: asi 15 minút (1 plech)
3. Pečivo necháme mierne vychladnúť a potom ho vyberieme z formičiek.
4. Na prípravu náplne uvaríme z pudingového prášku hustý puding,
ale len s 250 ml mlieka a bez cukru. Za občasného miešania necháme
vychladnúť.

TIP:
Miesto jahodového
pudingu môžeme
použiť Puding
Originál s malinovou
arómou Dr.Oetker.

5. Maslo s cukrom vyšľaháme elektrickým ručným šľahačom na najvyššom stupni
dohladka a po častiach do neho zašľaháme puding. Nakoniec krátko zašľaháme
džem a arómu. Vždy dve polovice zlepíme náplňou, odložíme aspoň na 1 hodinu
do chladničky a necháme stuhnúť.
6. Polevu rozpustíme podľa návodu na obale a nalejeme do misky. Kokos
zafarbíme gélovou farbou. Končeky jahôd namáčame do polevy a ihneď
obalíme kokosom. Necháme stuhnúť.
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Doba prípravy: asi 45 minút
Doba pečenia: asi 60 minút
Vystačí na: asi 16 porcií
Na cesto:
50 g hrozienok
4 PL rumu
500 g hladkej múky
1 balíček Kypriaceho prášku
s vínnym kameňom Dr.Oetker
150 g cukru
2 balíčky Finesse citrónovej kôry
Dr.Oetker
50 g vlašských orechov
50 g mandľových plátkov
100 g kandizovaného ovocia
150 g zmäknutého masla
alebo margarínu
250 g polotučného tvarohu
2 vajcia
Na náplň:
1 balíček Marcipánu Dr.Oetker
50 g sušených brusníc
Na potretie:
150 g zmäknutého masla
150 g práškového cukru
1 balíček Vanilínového cukru
Dr.Oetker
Ešte potrebujeme:
plech na pečenie (30 x 40 cm)

1. Na prípravu cesta namočíme hrozienka do rumu. V mise zmiešame múku
s kypriacim práškom, cukrom, kôrou, orechmi, mandľami a kandizovaným
ovocím a premiešame. Pridáme maslo alebo margarín, tvaroh a vajcia a ručne
vypracujeme dohladka. Cesto na pomúčenej pracovnej ploche vyvaľkáme
pomocou váľka na plát s rozmermi 30 x 35 cm.
2. Na prípravu náplne do marcipánu zapracujeme brusnice a vytvoríme valček
dlhý 25 cm. Valček nanesieme do stredu plátu a z oboch strán cesto prehneme
cez marcipán. Prenesieme na plech vyložený papierom na pečenie a potrieme
časťou rozpusteného masla. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra: 170 °C
Teplovzdušná rúra: 150 °C
Plynová rúra: stupeň 3
Doba pečenia: asi 60 minút
3. Po upečení štólu ihneď potrieme zvyšným maslom a pocukrujeme práškovým
cukrom zmiešaným s vanilínovým cukrom. Necháme vychladnúť.

TIP:
Štólu môžeme
upiecť vo forme
na srnčí chrbát alebo
vo forme na bábovku.
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Doba prípravy: asi 20 minút
Doba pečenia: asi 25 minút
Vystačí na: 12 kusov
Na cesto:
3 vajcia
100 g cukru
1 balíček Vanilínového cukru
Dr.Oetker
100 ml oleja
100 ml vlažného mlieka
250 g polohrubej múky
2 zarovnané KL Kypriaceho prášku
do pečiva Dr.Oetker
2 zarovnané PL preosiateho kakaa
4 zarovnané PL Zdobenia tmavého
Dr.Oetker
Na náplň:
1 balíček Krémovej náplne
čokoládovej Dr.Oetker
200 ml studeného mlieka
3 zarovnané PL práškového cukru
Na ozdobenie:
1 balíček Fondánu Dr.Oetker
červená a zelená Farba gélová
potravinárska Dr.Oetker
Ešte potrebujeme:
formu na muffiny
12 papierových košíčkov na muffiny
elektrický ručný šľahač
cukrárske vrecko s hladkou trubičkou
formičky na vykrajovanie
s vianočnými motívmi

1. Na prípravu cesta v mise vyšľaháme vajcia s cukrom, vanilínovým cukrom, olejom
a mliekom elektrickým ručným šľahačom na strednom stupni do peny. Pridáme
múku zmiešanú s kypriacim práškom a kakaom a vyšľaháme dohladka.
Nakoniec vmiešame zdobenie. Cesto nalejeme do košíčkov vo forme.
Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra: 170 °C
Teplovzdušná rúra: 150 °C
Plynová rúra: stupeň 3
Doba pečenia: asi 25 minút
2. Na prípravu náplne pripravíme krémovú náplň s mliekom a cukrom podľa
návodu na obale. Naplníme cukrárske vrecko, nanesieme na vychladnuté
muffiny, odložíme do chladničky a necháme stuhnúť.

TIP:
Do stredu cupcakes
môžeme zapiecť
oriešok, kandizované
brusnice alebo
lyžičku džemu.

3. Na ozdobenie zafarbíme fondán gélovými farbami podľa vlastnej fantázie.
Na pracovnej ploche posypanej práškovým cukrom rozvaľkáme fondán
pomocou váľka na plát s hrúbkou asi 3 mm. Pomocou formičiek vykrajujeme
rôzne tvary a necháme ich zaschnúť. Pred podávaním cupcakes ozdobíme
povykrajovaným fondánom.
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Doba prípravy: asi 30 minút
Doba pečenia: asi 12 minút (1 plech)
Vystačí na: asi 30 kusov (zlepených)
Na cesto:
200 g hladkej múky
50 g mandľovej múky (alebo najemno
mletých lúpaných mandlí)
1 zarovnaná KL Kypriaceho prášku
s vínnym kameňom Dr.Oetker
150 g trstinového cukru
2 balíčky Škoricového cukru Dr.Oetker
štipka soli
1 balíček Finesse citrónovej kôry
Dr.Oetker
štipka mletého zázvoru
štipka mletého muškátového orieška
štipka mletého klinčeka
110 g zmäknutého masla
2 vajcia
Na ozdobenie:
100 g ríbezľového džemu
1 balíček Polevy svetlej Dr.Oetker
Zdobenie 4 druhy zlaté/strieborné
Dr.Oetker
Ešte potrebujeme:
2 plechy na pečenie (30 x 40 cm)
formičky na vykrajovanie s rôznymi
vianočnými motívmi

1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s mandľovou múkou a kypriacim
práškom. Pridáme cukor, škoricový cukor, soľ, citrónovú kôru, korenie, maslo
a vajcia a ručne vypracujeme dohladka.
2. Na pomúčenej pracovnej ploche vyvaľkáme z cesta pomocou váľka plát hrubý
asi 4 mm. Pomocou formičiek povykrajujeme rôzne tvary a poukladáme ich na
plech vyložený papierom na pečenie. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra: 170 °C
Teplovzdušná rúra: 150 °C
Plynová rúra: stupeň 3
Doba pečenia: asi 12 minút (1 plech)
3. Pečivo necháme vychladnúť.
4. Pečivo spájame džemom a máčame do polevy pripravenej podľa návodu
na obale. Ozdobíme zdobením podľa vlastnej fantázie.

TIP:
Pred pečením
môžeme pečivo
posypať plátkami
mandlí.
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Doba prípravy: asi 45 minút
Doba pečenia: asi 40 minút
Vystačí na: asi 12 kusov
Na cesto:
490 g hladkej múky
štipka soli
1 balíček Droždia Dr.Oetker
2 balíčky Vanilínového cukru
Dr.Oetker
270 ml vlažného mlieka
40 g zmäknutého masla
Na náplň:
125 ml mlieka
125 g mletých vlašských orechov
50 g práškového cukru
1 balíček Vanilkového cukru Dr.Oetker
80 g mletých detských piškót
1 balíček Polevy de Luxe extra tmavej
2 vajcia
Ešte potrebujeme:
formu na veniec (Ø 26 cm)

1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku so soľou, droždím a vanilínovým cukrom.
Pridáme mlieko a maslo a ručne vypracujeme dohladka. Cesto zaprášime múkou,
prikryjeme utierkou a necháme asi 45 minút na teplom mieste kysnúť.
2. Na prípravu náplne nalejeme do kastrólika mlieko. Pridáme orechy, cukor
a vanilkový cukor a asi 1 minútu povaríme. Nakoniec pridáme piškóty, vareškou
vymiešame dohladka a necháme vychladnúť. Polevu rozpustíme podľa návodu
na obale, vmiešame do orechovej náplne spolu s vajcami a vymiešame
dohladka.
3. Cesto rozdelíme na polovice. Na pomúčenej pracovnej ploche vyvaľkáme
z každej polovice pomocou váľka pláty s rozmermi 20 x 40 cm. Oba pláty
potrieme náplňou a zrolujeme. Spletieme a nanesieme do vymastenej
a múkou vysypanej formy. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

TIP:
Do náplne môžeme
pridať hrozienka,
kandizované ovocie
alebo brusnice.

Elektrická rúra: 160 °C
Teplovzdušná rúra: 140 °C
Plynová rúra: stupeň 2
Doba pečenia: asi 40 minút
4. Veniec necháme krátko vychladnúť a potom ho vyklopíme na podnos.
Necháme úplne vychladnúť a pocukrujeme.
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Doba prípravy: asi 50 minút
Vystačí na: asi 40 kusov
Na cesto:
180 g práškového cukru
400 g strúhaného kokosu
140 g sušeného mlieka
50 ml mlieka
1 plechovka kondenzovaného
sladeného mlieka (asi 400 g)
Na náplň:
1 balenie Krémovej náplne
čokoládovej Dr.Oetker
200 ml studeného mlieka
2 zarovnané PL práškového cukru
125 g zmäknutého masla
80 g práškového cukru
1 balenie detských piškót
Ešte potrebujeme:
formičky na osie hniezda
elektrický ručný šľahač
cukrárske vrecko s hladkou trubičkou

1. Na prípravu cesta v mise zmiešame cukor s kokosom a sušeným mliekom.
Pridáme mlieko a kondenzované mlieko a ručne vypracujeme dohladka.
Cesto odložíme asi na 30 minút do chladničky a necháme stuhnúť.
2. Na prípravu náplne pripravíme krémovú náplň s mliekom, cukrom a maslom
podľa návodu na obale.
3. Z cesta spravíme guľôčky, obalíme ich v práškovom cukre, vtlačíme do formičiek
a vareškou vytvoríme priehlbinku. Do cesta pomocou cukrárskeho vrecka vtlačíme
náplň a uzavrieme piškótou. Osie hniezda odložíme asi na 1 hodinu do chladničky.
Na ozdobenie môžeme namáčať osie hniezda v Poleve svetlej Dr.Oetker
a pred stuhnutím prikrášliť Snehovými vločkami Dr.Oetker.

TIP:
Milovníkom
kokosu odporúčame
naplniť osie hniezda
Krémovou náplňou
s vanilkovou
príchuťou s 3 PL
strúhaného kokosu.
Veľmi kokosové
a výborné!
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Doba prípravy: asi 30 minút
Doba pečenia: asi 10 minút (1 plech)
Vystačí na: asi 40 kusov (zlepených)
Na cesto:
400 g hladkej múky
100 g cukru
2 balíčky Vanilínového cukru
Dr.Oetker
200 g zmäknutého masla
1 vajce
Na ozdobenie:
150 g pikantného džemu
(napr. ríbezľového a višňového)
2 balíčky Polevy svetlej Dr.Oetker
žltá, červená, modrá a zelená Farba
gélová potravinárska Dr.Oetker
Tubičky na zdobenie 4 ks biele
Dr.Oetker
Snehové vločky Dr.Oetker
Zdobenie 4 druhy zlaté/strieborné
Dr.Oetker
Zdobenie 4 druhy pestré Dr.Oetker
Mini konfety dúhové Dr.Oetker
Ešte potrebujeme:
2 plechy na pečenie (30 x 40 cm)
formičky na vykrajovanie s rôznymi
vianočnými motívmi

1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s cukrom a vanilínovým cukrom.
Pridáme maslo a vajce a ručne vypracujeme dohladka.
2. Na pomúčenej pracovnej ploche vyvaľkáme z cesta pomocou váľka plát hrubý
asi 4 mm. Pomocou formičiek povykrajujeme rôzne tvary a poukladáme ich
na plech vyložený papierom na pečenie. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3
Doba pečenia: asi 10 minút (1 plech)

TIP:

3. Pečivo necháme vychladnúť.

Cukrovinky
môžeme zlepiť
aj lieskovoorieškovým krémom.

4. Pečivo spájame džemom. Zlepené pečivo z jednej strany namáčame do polevy
pripravenej podľa návodu na obale a zafarbené gélovými farbami. Ozdobíme
zdobením a tubičkami podľa vlastnej fantázie.
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Doba prípravy: asi 45 minút
Doba sušenia: asi 3 – 4 hodiny (1 plech)
Vystačí na: asi 30 kusov
Na pusinky:
5 bielkov
350 g cukru
Na náplň:
250 g zmäknutého masla
100 g práškového cukru
2 žĺtky
1 balíček Finesse citrónovej kôry
Dr.Oetker
1 KL Arómy citrónovej Dr.Oetker
Ešte potrebujeme:
2 plechy na pečenie (30 x 40 cm)
elektrický ručný šľahač
cukrárske vrecko so zrezanou
trubičkou

1. Na prípravu pusiniek v mise vo vodnom kúpeli vyšľaháme z bielkov a cukru
elektrickým ručným šľahačom na najvyššom stupni tuhý sneh. Snehom naplníme
cukrárske vrecko a na plechu vyloženom papierom na pečenie tvarujeme pusinky.
Vložíme do predhriatej rúry a sušíme.
Elektrická rúra: 60 °C
Teplovzdušná rúra: 40 °C
Plynová rúra: stupeň 1
Doba sušenia: asi 3 – 4 hodiny (1 plech)
2. Pusinky necháme vychladnúť.
3. Na prípravu náplne v mise vyšľaháme maslo s cukrom elektrickým ručným
šľahačom na najvyššom stupni dohladka. Pridáme žĺtky, kôru a arómu
a vyšľaháme dohladka. Náplň nanesieme do cukrárskeho vrecka a spájame
vždy dve pusinky plochou stranou k sebe. Odložíme do chladničky a necháme
stuhnúť.

TIPY:
Pusinky vydržia
dlho čerstvé,
ak ich uchovávame
na suchom
a chladnom mieste.
Stred zlepených
pusiniek môžeme
obaliť v mletých
pražených mandliach
alebo v krokante.
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Doba prípravy: asi 40 minút
Doba pečenia: asi 30 minút
Vystačí na: asi 12 porcií
Na cesto:
3 bielky
50 g cukru
110 g zmäknutého masla
alebo margarínu
150 g cukru
1 KL Arómy vanilkovej Dr.Oetker
3 žĺtky
180 g hladkej múky
2 zarovnané KL Kypriaceho prášku
do pečiva Dr.Oetker
štipka soli
120 ml mlieka
Na náplň:
1 balenie Krémovej náplne
čokoládovej Dr.Oetker
200 ml studeného mlieka
2 zarovnané PL práškového cukru
125 g zmäknutého masla
Na ozdobenie:
2 balíčky Fondánu Dr.Oetker
modrá Farba gélová potravinárska
Dr.Oetker
Zdobenie 4 druhy zlaté/strieborné
Dr.Oetker
Ešte potrebujeme:
tortovú formu (Ø 26 cm)
elektrický ručný šľahač
formičky na vykrajovanie
1. Na prípravu cesta v mise vyšľaháme bielky s 50 g cukru elektrickým ručným
v tvare hviezdičiek
šľahačom na najvyššom stupni dotuha. Maslo alebo margarín so 150 g cukru
a arómou vyšľaháme dohladka. Pridáme žĺtky, múku zmiešanú s kypriacim
práškom a soľou, mlieko a na strednom stupni vyšľaháme dohladka. Nakoniec
zľahka ručne vmiešame tuhý sneh. 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 3
Doba pečenia: asi 30 minút
2. Korpus necháme vo forme vychladnúť.
3. Náplň pripravíme s mliekom, cukrom a maslom podľa návodu na obale. Korpus
2x pozdĺžne prekrojíme, zlepíme náplňou a slabou vrstvou náplne potrieme
vrchnú časť a strany torty. Tortu odložíme asi na 1 hodinu do chladničky stuhnúť.

TIP:
Torta chutí lepšie,
ak ju necháme
v chladničke odležať
do druhého dňa.

4. Na ozdobenie na pracovnej ploche poprášenej práškovým cukrom vyvaľkáme
pomocou váľka jeden fondán a tortu ním potiahneme. Druhý fondán zafarbíme
modrou farbou. Na pracovnej ploche poprášenej práškovým cukrom rozvaľkáme
pomocou váľka plát s hrúbkou asi 3 mm. Formičkami vykrajujeme hviezdičky
a tortu nimi ozdobíme. Tortu ľubovoľne prikrášlime zdobením.
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Doba prípravy: asi 20 minút
Doba pečenia: asi 25 minút
Vystačí na: 12 kusov
Na cesto:
12 sušených datlí
50 ml rumu
3 vajcia
100 g cukru
1 balíček Vanilínového cukru
Dr.Oetker
100 g zmäknutého masla
alebo margarínu
100 ml mlieka
250 g polohrubej múky
2 zarovnané KL Kypriaceho prášku
do pečiva Dr.Oetker
2 zarovnané PL preosiateho kakaa
1 KL Arómy rumovej Dr.Oetker
Na ozdobenie:
1 balíček Šľahačky v prášku Dr.Oetker
150 ml studeného mlieka
Zdobenie tmavé Dr.Oetker
Ešte potrebujeme:
formu na muffiny
12 papierových košíčkov na muffiny
elektrický ručný šľahač
cukrárske vrecko s hladkou trubičkou

1. Na prípravu cesta datle namočíme do rumu a necháme asi 30 minút odležať.
V mise vyšľaháme vajcia s cukrom, vanilínovým cukrom a maslom alebo
margarínom ručným šľahačom na strednom stupni do peny. Pridáme mlieko,
múku zmiešanú s kypriacim práškom, kakaom a arómou a vyšľaháme
dohladka. Cesto nalejeme do košíčkov vo forme. Do stredu cesta vtlačíme
po jednej datli. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra: 170 °C
Teplovzdušná rúra: 150 °C
Plynová rúra: stupeň 3
Doba pečenia: asi 25 minút
2. Muffiny necháme vychladnúť.
3. Na ozdobenie vyšľaháme šľahačku s mliekom podľa návodu na obale.
Naplníme cukrárske vrecko a šľahačku nanesieme na muffiny. Posypeme
zdobením a odložíme do chladničky.

TIP:
Do stredu cupcakes
môžeme miesto
datlí zapiecť figy
alebo sušené slivky.
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Doba prípravy: asi 60 minút
Doba pečenia: asi 15 + 7 minút
Vystačí na: asi 24 porcií
Na cesto:
10 bielkov
120 g cukru
10 žĺtkov
100 g práškového cukru
1 balíček Vanilínového cukru
Dr.Oetker
1 balíček Finesse citrónovej kôry
Dr.Oetker
270 g hladkej múky
červená Farba gélová potravinárska
Dr.Oetker
žltá Farba gélová potravinárska
Dr.Oetker
250 g pikantného džemu
Na sirup:
150 ml vody
120 g cukru
100 ml punču
1 KL Arómy punčovej Dr.Oetker 1. Na prípravu cesta vyšľaháme z bielkov a cukru elektrickým ručným šľahačom
na najvyššom stupni tuhý sneh. V mise vyšľaháme žĺtky s práškovým cukrom,
Na ozdobenie:
vanilínovým cukrom a citrónovou kôrou do peny. Pridáme múku a sneh
1 balíček Polevy v prášku s punčovou
a opatrne ručne zľahka vymiešame dohladka. Viac ako polovicu cesta
príchuťou Dr.Oetker
nanesieme na vymastený a múkou vysypaný plech (30 x 40 cm) a uhladíme.
Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.
3 PL vody
1 balíček Polevy tmavej Dr.Oetker
Ešte potrebujeme:
plech na pečenie s vyšším okrajom
(30 x 40 cm)

Elektrická rúra: 170 °C
Teplovzdušná rúra: 150 °C
Plynová rúra: stupeň 3
Doba pečenia: asi 15 minút

elektrický ručný šľahač 2. Korpus necháme vychladnúť.
plech na pečenie s vyšším okrajom 3. Zvyšok cesta rozdelíme na polovice. Jednu polovicu zafarbíme červenou farbou
(20 x 30 cm)
a druhú žltou farbou. Obe cestá nanesieme ku kratším stranám jedného
vymasteného a múkou vysypaného plechu (20 x 30 cm). Opatrne rozotrieme
smerom k stredu tak, aby sa obe cestá spojili, ale nezmiešali. Vložíme
do predhriatej rúry a pečieme pri rovnakej teplote ako v bode 1.
Doba pečenia: asi 7 minút
4. Korpus necháme vychladnúť.
5. Na prípravu sirupu v kastróliku povaríme vodu s cukrom asi 15 minút. Zmes
necháme vychladnúť a potom do nej pridáme punč a arómu.

TIP:
Punčové rezy
chutia najlepšie
vtedy, keď sa nechajú
odležať do druhého
dňa v chladničke.

6. Svetlý korpus prekrojíme na polovice. Farebné pláty potrieme slabou vrstvou
džemu a rozkrojíme na 4 pásy – 2 žlté a 2 červené (1 pás má rozmery
20 x 7,5 cm). Na plech (20 x 30 cm) vyložený papierom na pečenie položíme
1 svetlý plát a potrieme slabou vrstvou džemu. Striedavo nanášame farebné
pláty a prelejeme sirupom. Nakoniec nanesieme druhý svetlý plát. Prikryjeme
papierom na pečenie, zaťažíme a odložíme aspoň na 2 hodiny do chladničky.
7. Potom vyklopíme na podnos, stiahneme papier na pečenie a prekrojíme.
8. Na ozdobenie pripravíme polevu s vodou podľa návodu na obale. Nanesieme
ju na povrch a uhladíme. Nakoniec prikrášlime tmavou polevou pripravenou
podľa návodu na obale.
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Doba prípravy: asi 20 minút
Doba pečenia: asi 20 minút
Vystačí na: 12 kusov
Na cesto:
2 vajcia
100 g cukru
1 balíček Vanilínového cukru
Dr.Oetker
130 ml oleja
130 ml vaječného likéru
230 g polohrubej múky
2 zarovnané KL Kypriaceho prášku
do pečiva Dr.Oetker
Na krém:
1 balenie Krémovej náplne
s vanilkovou príchuťou Dr.Oetker
3 PL vaječného likéru
200 ml studeného mlieka
3 zarovnané PL práškového cukru
Na ozdobenie:
Mini konfety dúhové Dr.Oetker
Ešte potrebujeme:
formu na muffiny
12 papierových košíčkov na muffiny
elektrický ručný šľahač
cukrárske vrecko so zrezanou
trubičkou

1. Na prípravu cesta v mise vyšľaháme vajcia s cukrom, vanilínovým cukrom,
olejom a likérom elektrickým ručným šľahačom na strednom stupni do peny.
Pridáme múku zmiešanú s kypriacim práškom a vyšľaháme dohladka. Cesto
nanesieme do košíčkov vo forme. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra: 170 °C
Teplovzdušná rúra: 150 °C
Plynová rúra: stupeň 3
Doba pečenia: asi 20 minút
2. Na prípravu krému pripravíme krémovú náplň s mliekom a rozmiešanými
3 PL vaječného likéru a cukrom podľa návodu na obale. Naplníme cukrárske
vrecko, nanesieme na vychladnuté cupcakes a odložíme do chladničky.
3. Pred podávaním cupcakes ozdobíme konfetami.

TIP:
Cupcakes môžeme
pred ozdobením
jemne pokvapkať
vaječným likérom.

