Jarná
inšpirácia

Receptár č. 43

Vysvetlenie použitých piktogramov a skratiek:
jednoduchá príprava
stredne náročné
predpokladáme už isté skúsenosti s pečením
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príprava do 20 min.
príprava do 40 min.
príprava do 60 min.

KL = kávová lyžička
PL = polievková lyžica

Doba prípravy bez kysnutia, pečenia a chladnutia. Pri pečení berte vždy do úvahy skúsenosti s vlastnou rúrou.
Pripomíname, že istotu vydareného výsledku vám zaručujeme len pri použití originálnych prísad na pečenie Dr. Oetker.

Milí priatelia,

jar je za dverami a my sme pre Vás pripravili
receptár plný jarnej inšpirácie, vďaka ktorej doma
vykúzlite výbornú náladu.
Na nasledujúcich stránkach Vám ukážeme, ako
pripraviť lahodné recepty, a pridáme aj recepty,
ktoré do bodky spĺňajú všetky kritériá príjemného
pečenia, sú jednoduché, ľahké a rýchle. S čerstvým
ovocím plným chuti to ide totiž úplne samo.
Ak hľadáte recepty s čerstvými chuťami v sviežich
jarných farbách, tak ste na správnej ceste, pretože
rebarborový koláč alebo ríbezľové košíčky budú
toho dôkazom. Vďaka sviežo pikantnej a zároveň
sladkej náplni si ich jednoznačne obľúbite aj Vy.
Túžite svojim hosťom naservírovať jednoduchý
dezert, ktorým ich absolútne ohromíte? Stavte
na rafinované kombinácie chutí špaldových
koláčov alebo bazových rezov.

Zamilované ružové cupcakes
Čučoriedkové soufflé
Bazové rezy
Rebarborový koláč
Jahodové trifle
Ríbezľové košíčky
Palacinková tortat
Višňová galetka
Špaldové koláče
Čokoládové opičky
Medovkový sirup
Mini tortičky s kiwi
Tartaletky
Koláč s cmarom
Špenátový quiche
Cibuľové slimáky

Jahodové trifle je úžasné! Po dni strávenom
na bicykli alebo na turistike si ich nemusíte ani
trochu vyčítať. A najviac Vám budú chutiť, keď si ich
pripravíte z jahôd, ktoré vlastnoručne natrháte.
Vieme, že zahraničná kuchyňa je bohatým zdrojom
výborných nápadov, a aj preto Vám prezradíme
zopár skvelých receptov ako napríklad višňová
galetka alebo čučoriedkové soufflé.
V receptári Vás čaká množstvo jarnej inšpirácie,
tak si ju užite plnými dúškami a nech Vám chutí.

Miriama Jóbová
Zákaznícky servis

Iveta Krausová
Skúšobná kuchyňa
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Ďalšie recepty
nájdete na
www.oetker.sk
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Doba prípravy: asi 20 minút
Doba pečenia: asi 20 minút
Vystačí na: 12 porcií
Na cesto:
3 vajcia
100 ml oleja
100 ml vlažného mlieka
100 g cukru
1 balíček Vanilínového cukru
Dr. Oetker
250 g polohrubej múky
2 zarovnané KL Kypriaceho prášku
do pečiva Dr. Oetker
2 PL kakaa
Na ozdobenie:
500 ml smotany na šľahanie
1 balenie Malinovej smotanovej
náplne Dr. Oetker
4 PL kryštálového cukru
Farba gélová potravinárska
ružová Dr. Oetker
Čokoládové srdiečka Dr. Oetker
Ešte potrebujeme:
formu na pečenie muffinov
papierové košíčky na muffiny
cukrárske zdobiace vrecko
s rezanou trubičkou

Zamilované ružové cupcakes
dezert od srdca

1. Na prípravu cesta vyšľaháme v mise elektrickým ručným šľahačom na strednom
stupni vajcia, olej, vlažné mlieko, cukor a vanilínový cukor dohladka. Pridáme
múku zmiešanú s kypriacim práškom a kakaom a dôkladne spracujeme
na hladké cesto.
2. Do formy na muffiny vložíme papierové košíčky, ktoré plníme cestom asi
do dvoch tretín košíčka. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra: 160 °C
Teplovzdušná rúra: 140 °C
Plynová rúra: stupeň 2
Doba pečenia: asi 20 minút
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TIP:

3. Po upečení necháme muffiny vychladnúť.

Pred pečením môžeme
pridať do cesta
v každom košíčku
čerstvú malinu alebo
lyžičku malinovej
marmelády.

4. Na prípravu náplne pripravíme smotanovú náplň so smotanou podľa návodu
na obale.
5. Náplň naplníme do cukrárskeho vrecka a muffiny ozdobíme.
6. Cukor nasypeme do malej misky, pridáme na špičku noža gélovej farby ružovej
a ručne cukor zafarbíme. Ozdobené cupcakes posypeme ružovým cukrom
a prikrášlime čokoládovým srdiečkom.

Doba prípravy: asi 30 minút
Doba pečenia: asi 30 minút
Vystačí na: 6 porcií
Na cesto:
200 g čučoriedok
70 g cukru
1 balíček Finesse citrónovej kôry
Dr. Oetker
4 žĺtky
20 ml citrónovej šťavy
4 bielky
2 štipky soli
Na ozdobenie:
50 g čučoriedok
1 zarovnaná PL práškového cukru
Ešte potrebujeme:
elektrický ručný šľahač
6 teplovzdorných mištičiek (Ø 9 cm)
plech s vyšším okrajom

Čučoriedkové soufflé

chrumkavé a nadýchané

1. Na prípravu cesta v mise vymiešame roztlačené čučoriedky s cukrom, kôrou,
žĺtkami a citrónovou šťavou. V inej mise vyšľaháme bielky so soľou elektrickým
ručným šľahačom na najvyššom stupni dotuha. Sneh z bielkov zľahka vmiešame
do ovocnej zmesi. Cesto nanesieme do maslom vymastených a cukrom
vysypaných mištičiek a položíme ich na plech na pečenie. Do plechu nalejeme
horúcu vodu tak, aby boli mištičky do polovice ponorené. Vložíme do predhriatej
rúry a pečieme.
Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3
Doba pečenia: asi 30 minút
2. Soufflé ozdobíme čučoriedkami a posypeme práškovým cukrom. Podávame
najlepšie teplé.

Slovo soufflé,
vyslovujeme (suflé).

TIP:
Vychladnuté soufflé
môžeme dozdobiť
šľahačkou.

5

Doba prípravy: asi 40 minút
Doba pečenia: asi 30 minút
Vystačí na: asi 24 porcií
Na cesto:
5 bielkov
štipka soli
5 žĺtkov
200 g práškového cukru
5 PL horúcej vody
200 g polohrubej múky
1 balíček Kypriaceho prášku
do pečiva Dr. Oetker
Na náplň:
2 balíčky Zlatého klasu Dr. Oetker
400 ml bazového sirupu
200 ml vody
50 g zmäknutého masla
200 g mascarpone
Na ozdobenie:
2 balíčky Šľahačky v prášku
Dr. Oetker
300 ml mlieka
2 PL bazového sirupu
kôra z 1 chemicky neošetrenej limetky
Ešte potrebujeme:
plech na pečenie (30 × 40 cm)
elektrický ručný šľahač

Bazové rezy

nápaditý pôvab

1. Na prípravu cesta v mise vyšľaháme bielky so soľou elektrickým ručným
šľahačom na najvyššom stupni na tuhý sneh. V inej mise vyšľaháme žĺtky
s cukrom a vodou do peny. Pridáme sneh z bielkov a múku zmiešanú
s kypriacim práškom a zľahka zamiešame. Cesto nanesieme na vymastený
a múkou vysypaný plech a uhladíme. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3
Doba pečenia: asi 30 minút
2. Korpus necháme vychladnúť.
3. Na prípravu náplne uvaríme oba balíčky Zlatého klasu podľa návodu na obale,
len namiesto mlieka použijeme bazový sirup zmiešaný s vodou. Hustý uvarený
Zlatý klas ihneď zakryjeme potravinárskou fóliou a pri izbovej teplote ho necháme
úplne vychladnúť. V mise vyšľaháme zmäknuté maslo s mascarpone a po častiach
zašľahávame Zlatý klas. Náplň nanesieme na korpus a uhladíme.
Recept na
Bazový sirup
nájdete aj na našich
webových stránkach.
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4. Na ozdobenie v mise vyšľaháme šľahačku s mliekom elektrickým ručným šľahačom
podľa návodu na obale. Nakoniec do šľahačky krátko zašľaháme bazový sirup.
Šľahačkou potrieme povrch múčnika a odložíme asi na dve hodiny do chladničky.
Pred podávaním múčnik dozdobíme kôrou z limetky a nakrájame na rezy.

Doba prípravy: asi 40 minút
Doba pečenia: asi 30 minút
Vystačí na: asi 8 porcií
Na cesto:
200 g hladkej múky
100 g cukru
štipka soli
100 g zmäknutého masla
1 vajce
Na náplň:
450 g očistenej rebarbory
1 balíček Trstinového cukru
s rumovou arómou Dr. Oetker
1 PL najemno nastrúhaného
čerstvého zázvoru
250 g bieleho jogurtu
3 vajcia
70 g medu
1 zarovnaná PL Solamylu
bezgluténového Dr. Oetker
1 KL Vanilkovej pasty Dr. Oetker
Ešte potrebujeme:
plech na pečenie s vyšším okrajom
(20 × 30 cm)

Rebarborový koláč

v hlavnej úlohe

1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s cukrom a soľou. Pridáme maslo
a vajce a ručne vypracujeme dohladka. Cesto na pomúčenej pracovnej ploche
vyvaľkáme na plát 23 × 33 cm, nanesieme ho na vymastený a múkou vysypaný
plech a pritlačíme ho na dno a kraje plechu.
2. Na prípravu náplne rebarboru nakrájame na malé kúsky a vložíme ich
do misy. Pridáme trstinový cukor a nastrúhaný zázvor a premiešame.
Rebarboru rovnomerne rozložíme na cesto. V mise zmiešame biely jogurt
s vajcami, medom, škrobom a vanilkovou pastou a metličkou vymiešame
dohladka. Zmes rovnomerne nalejeme na rebarboru. Vložíme do predhriatej
rúry a pečieme.
Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3
Doba pečenia: asi 30 minút
3. Koláč necháme vychladnúť.
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Doba prípravy: asi 40 minút
Doba pečenia: asi 12 minút
Vystačí na: asi 8 porcií
Na cesto:
4 bielky
4 žĺtky
190 g práškového cukru
1 balíček Vanilínového cukru
Dr. Oetker
180 g hladkej múky
½ balíčka Kypriaceho prášku s vínnym
kameňom Dr. Oetker
Na náplň:
1 balíček Zlatého klasu bez varenia
Dr. Oetker
500 ml mlieka
50 g cukru
250 ml smotany na šľahanie
1 balíček Jahodovo-smotanovej
náplne Dr. Oetker
500 ml smotany na šľahanie
300 g jahôd nakrájaných
na malé kúsky
Na ozdobenie:
200 g jahôd nakrájaných
na malé kúsky
Ešte potrebujeme:
plech na pečenie (30 × 40 cm)
elektrický ručný šľahač
väčší pohár alebo misu

Jahodové trifle

božsky dokonalé

1. Na prípravu cesta v mise vyšľaháme bielky elektrickým ručným šľahačom
na najvyššom stupni dotuha. V inej mise vyšľaháme žĺtky s cukrom
a vanilínovým cukrom elektrickým ručným šľahačom na najvyššom
stupni do peny. K žĺtkom pridáme múku zmiešanú s kypriacim práškom
a sneh a zľahka vymiešame dohladka.
2. Cesto nanesieme 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 4
Doba pečenia: asi 12 minút
3. Upečený plát prenesieme na papier na pečenie posypaný práškovým cukrom
a aj s papierom, na ktorom sa plát piekol, necháme vychladnúť. Potom
stiahneme papier na pečenie a plát nakrájame na malé kúsky.
4. Na prípravu krému vyšľaháme Zlatý klas s mliekom a cukrom podľa návodu
na obale. Potom vyšľaháme 250 ml smotany na šľahanie dotuha a zľahka
ju vmiešame do Zlatého klasu. Smotanovú náplň vyšľaháme s 500 ml smotany
podľa návodu na obale.
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5. Do pohára alebo misy striedavo vrstvíme piškótové kúsky, náplň a jahody.
Odložíme do chladničky aspoň na 2 hodiny a necháme stuhnúť.
Pred podávaním dozdobíme jahodami.

Doba prípravy: asi 30 minút
Doba pečenia: asi 15 minút
Vystačí na: asi 12 porcií
Na cesto:
2 balenia vyvaľkaného lístkového
cesta
1 vajce
1 balíček Trstinového cukru
karamelového Dr. Oetker
Na náplň:
350 ml mlieka
1 balíček Crème Olé s vanilkovou
arómou Dr. Oetker
2 balíčky Vanilkového cukru Dr. Oetker
1–2 PL Vanilkovej pasty Dr. Oetker
250 g polotučného tvarohu
Na ozdobenie:
500 g červených ríbezlí
1 zarovnaná PL práškového cukru
Ešte potrebujeme:
2 okrúhle formičky na vykrajovanie
(Ø 3,5 a 5,5 cm)
elektrický ručný šľahač
cukrárske vrecko so zrezanou
trubičkou

Ríbezľové košíčky

ako pierko

1. Z jednej polovice balenia lístkového cesta vykrojíme formičkou s Ø 5,5 cm
12 koliesok a uložíme ich na plech vyložený papierom na pečenie. Druhé
cesto prehneme a na povrch nanesieme druhú polovicu lístkového cesta.
Z navrstveného cesta vykrojíme 12 koliesok s formičkou s Ø 5,5 cm,
do ktorých pomocou formičky s Ø 3,5 cm vykrojíme stred. Vykrojené krúžky
o Ø 5,5 cm nanesieme na kolieska položené na plechu. Vzniknuté košíčky
potrieme pomocou štetca alebo pierka rozšľahaným vajcom a posypeme
trstinovým cukrom. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra: 190 °C
Teplovzdušná rúra: 170 °C
Plynová rúra: stupeň 3
Doba pečenia: asi 15 minút
2. Košíčky necháme vychladnúť.
3. Na prípravu náplne vyšľaháme mlieko s Crème Olé, vanilkovým cukrom,
vanilkovou pastou a tvarohom elektrickým ručným šľahačom na najvyššom
stupni dotuha. Náplň naplníme do cukrárskeho vrecka a vytlačíme ju
do košíčkov.
4. Povrch košíčkov dozdobíme ríbezľami a pocukrujeme.

TIP:
Zvyšné vnútorné
vykrojené kolieska
o Ø 3,5 cm môžeme
dať do rúry spoločne
s košíčkami a po
upečení ich použiť na
dozdobenie košíčkov.
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Doba prípravy: asi 30 minút
Vystačí na: asi 8 porcií
Na cesto:
1 balenie Palaciniek Dr. Oetker
500 ml vody
Na náplň:
1 balíček Zlatý klas Dr. Oetker
500 ml mlieka
50 g cukru
250 g polotučného tvarohu
200–250 g pikantného
ríbezľového džemu
Na ozdobenie:
čerstvé bobuľové ovocie
Ešte potrebujeme:
panvicu na palacinky
tortovú formu (Ø 18 cm)

Palacinková torta

dokonalý celok

1. Cesto na palacinky si pripravíme podľa návodu na obale. Z pripraveného cesta
usmažíme asi 12 palaciniek s priemerom asi 15 cm a necháme ich vychladnúť.
2. Na prípravu náplne uvaríme Zlatý klas s mliekom a cukrom podľa návodu
na obale. Do horúceho krému pridáme tvaroh a vymiešame dohladka.
3. Vychladnutú palacinku potrieme džemom a vložíme ju do tortovej formy.
Nanesieme tenkú vrstvu náplne. Tento postup opakujeme do spotrebovania
palaciniek.
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4. Dozdobíme zvyškom náplne a ovocím. Odložíme asi na 2 hodiny do chladničky
a necháme stuhnúť.

Doba prípravy: asi 45 minút
Doba pečenia: asi 45 minút
Vystačí na: asi 8 porcií
Na cesto:
180 g hladkej múky
2 zarovnané PL cukru
½ KL soli
110 g masla
45 g 100 % stuženého tuku
5 PL studenej vody
Na náplň:
250 g polotučného tvarohu
50 g cukru
1 balíček Vanilkového cukru Dr. Oetker
1 zarovnaná PL Gustinu
bezgluténového Dr. Oetker
300 g odkôstkovaných višní
3 zarovnané PL mandľovej múčky
1 KL Vanilkovej pasty Dr. Oetker
šťava z ½ citróna
Na potretie a posypanie:
1 vajce

Višňová galetka

francúzské a zmyselné

1 PL vody
1 balíček Trstinového cukru
s rumovou arómou Dr. Oetker
Ešte potrebujeme:
plech na pečenie (30 × 40 cm)
potravinársku fóliu
elektrický ručný šľahač

1. Na prípravu cesta zmiešame v mise múku s cukrom a soľou. Pridáme najemno
nastrúhané maslo a najemno nastrúhaný tuk a ručne krátko vypracujeme
na mrveničku. Pridáme vodu a dôkladne vypracujeme dohladka. Cesto zabalíme
do potravinárskej fólie a odložíme vychladnúť aspoň na 2 hodiny do chladničky,
najlepšie však cez noc.
2. Cesto na pomúčenej pracovnej ploche vyvaľkáme pomocou váľka na plát
s priemerom asi 40 cm.
3. Na prípravu náplne v mise zmiešame tvaroh s cukrom, vanilkovým cukrom
a škrobom a vymiešame dohladka. Potom nanesieme náplň do stredu
a rozotrieme tak, aby sme nechali 15 cm voľné okraje. V inej mise dôkladne
zmiešame višne s mandľovou múčkou, pastou a citrónovou šťavou. Náplň
nanesieme do stredu, ale opäť necháme na tvarohovej náplni voľný okraj
široký asi 2 cm. Potom okraje cesta prehneme do stredu.
4. Povrch pomocou štetca alebo pierka potrieme vajcom rozšľahaným s vodou
a posypeme trstinovým cukrom. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3
Doba pečenia: asi 45 minút
5. Galetku necháme vychladnúť.

TIP:
Namiesto mandľovej
múčky môžeme na
zahustenie použiť
strúhanku.
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Doba prípravy: asi 30 minút
Doba pečenia: asi 45 minút
Vystačí na: 6 porcií
Na cesto:
2 ružové grapefruity
4 zarovnané PL cukru
1 KL oleja
250 g špaldovej múky
2 zarovnané KL Kypriaceho prášku
do pečiva Dr. Oetker
2 zarovnané PL preosiateho kakaa
štipka soli
180 g práškového cukru
1 balíček Vanilkového cukru Dr. Oetker
½ KL čerstvo zomletého farebného
korenia
90 ml oleja
50 ml mlieka
150 g bieleho jogurtu
Ešte potrebujeme:
elektrický ručný šľahač
6 teplovzdorných mištičiek (Ø 9 cm)

Špaldové koláče

ľahko pikantné potešenie

1. Grapefruity olúpeme, odstránime bielu šupku a nakrájame na plátky široké
asi 1 cm. 6 najväčších plátkov dáme stranou a zo zvyšných plátkov vytlačíme
do kastrólika šťavu. Pridáme cukor a olej a asi 1 minútu povaríme. Okraje
mištičiek potrieme olejom. Na dno mištičiek nalejeme cukrovú šťavu
a poukladáme kolieska grapefruitu.

TIP:
Pred podávaním
môžeme koláčiky
pokvapkať medom
alebo ovocným
sirupom.
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2. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s kypriacim práškom, kakaom, soľou,
cukrom, vanilkovým cukrom a korením. Pridáme olej, mlieko a jogurt a vareškou
vymiešame dohladka. Cesto nalejeme do mištičiek na kolieska grapefruitu
a uhladíme. Mištičky prenesieme na plech na pečenie. Vložíme do predhriatej
rúry a pečieme.
Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3
Doba pečenia: asi 45 minút
3. Koláčiky necháme v mištičkách vychladnúť a potom ich vyklopíme.

Doba prípravy: asi 20 minút
Vystačí na: 4 porcie
Na dezert:
2 banány
2 balenia čokoládových piškót
1 balíček Pudingu Originál
s čokoládovou arómou Dr. Oetker
500 ml mlieka
40 g cukru
Na ozdobenie:
Poleva svetlá Dr. Oetker
Poleva tmavá Dr. Oetker

Čokoládové opičky

geniálne jednoduché

1. Na prípravu dezertu banány olúpeme, nakrájame a naukladáme na dno misiek.
12 piškót odložíme bokom a zvyšok piškót nakrájame a poukladáme na banány.
Puding s mliekom a cukrom pripravíme podľa návodu na obale a nalejeme
na banány a piškóty. Puding necháme vychladnúť.
2. Na ozdobenie z 8 piškót odrežeme necelú 1/3 ostrým nožom a poukladáme
na puding ako uši. Zvyšné 4 piškóty použijeme na noštek. Polevy rozpustíme
podľa návodu na obale, odstrihneme malý rožtek a dozdobíme opičkám oči,
ústa a nos.

TIP:
Puding Originál
s čokoládovou
arómou môžeme
nahradiť Premium
pudingom Horká
čokoláda Dr. Oetker.
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Doba prípravy: asi 30 minút
Vystačí na: asi 700 ml
Prísady:
3 hrste čerstvých lístkov medovky
500 ml vody
šťava z jedného väčšieho pomaranča
1 balíček Cukru na sirup Dr. Oetker

Medovkový sirup

originálne osvieženie

1. Lístky medovky namočíme do vlažnej prevarenej vody. Pridáme šťavu
z pomaranča a cukor na sirup. Prikryjeme pokrievkou a necháme 24 hodín
v chladničke macerovať.
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2. Sirup scedíme a asi 5 minút povaríme. Naplníme do fliaš, dôkladne uzavrieme
viečkami a asi na 20 minút položíme naležato.

Doba prípravy: asi 35 minút
Doba tuhnutia: minimálne 2 hodiny
Vystačí na: 8 porcií
Na korpus:
120 g kakaových sušienok bez náplne
2 PL rumu
70 g zmäknutého masla
Na náplň:
6 ks kiwi
700 g bieleho smotanového jogurtu
100 g práškového cukru
1 balíček Vanilkového cukru Dr. Oetker
1 balíček Želatínového stužovača
Dr. Oetker
100 ml vody
Ešte potrebujeme:
8 formičiek bez dna alebo misiek
(Ø 8 cm)

Mini tortičky s kiwi

sladká bodka

1. Na prípravu korpusu rozdrvíme pomocou váľka sušienky, vložíme ich do misky
a pokvapkáme rumom. Pridáme maslo a ručne vypracujeme dohladka.
2. Formičky rozložíme na podnos, rozdelíme do nich korpus a pritlačíme pomocou
lyžičky.
3. Ak nemáme formičky, použijeme misky a vyložíme ich potravinárskou fóliou tak,
aby presahovala cez okraj misky. Korpus rozdelíme do misiek a pomocou lyžičky
ho pritlačíme ku dnu.
4. Na prípravu náplne kiwi olúpeme a nakrájame na plátky hrubé asi 1 cm. Plátky
prekrojíme a vyložíme nimi obvod formičiek alebo misiek. V mise zmiešame
jogurt s cukrom a vanilkovým cukrom. V inej mise pripravíme želatínový stužovač
s vodou podľa návodu na obale a ihneď vmiešame do jogurtovej zmesi. Náplň
opatrne nalejeme do formičiek alebo misiek tak, aby nám zakryla plátky kiwi.
Formičky alebo misky odložíme do chladničky aspoň na 2 hodiny a necháme
stuhnúť. Potom formičky odstránime a z misiek vyberieme tortičky pomocou
potravinárskej fólie na podnos. Povrch dozdobíme kúskami kiwi.
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Doba prípravy: asi 45 minút
Doba pečenia: asi 20 minút
Vystačí na: 8 kusov
Na cesto:
250 g hladkej múky
50 g mletých mandlí
50 g práškového cukru
1 balíček Vanilínového cukru
Dr. Oetker
1 balíček Finesse citrónovej kôry
Dr. Oetker
125 g zmäknutého masla
alebo margarínu
1 vajce
Na ganache:
100 ml smotany na šľahanie
100 g kvalitnej horkej čokolády
Na krém a ozdobenie:
1 balíček Crème Olé bez varenia
s vanilkovou arómou Dr. Oetker
200 ml mlieka
125 g černíc
Ešte potrebujeme:
plech na pečenie
8 formičiek na tartaletky (Ø 10 cm)
elektrický ručný šľahač

Tartaletky

cukrárske vrecko
so zrezanou trubičkou

v objatí chuti

1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s mandľami, cukrom, vanilínovým
cukrom a kôrou. Pridáme maslo alebo margarín, vajce a ručne vypracujeme
dohladka. Cesto nanesieme do vymastených a múkou vysypaných formičiek
a uhladíme. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra: 170 °C
Teplovzdušná rúra: 150 °C
Plynová rúra: stupeň 2
Doba pečenia: asi 20 minút

TIP:
Tartaletky môžeme
naplniť Krémovou
náplňou Dr. Oetker
alebo Smotanovou
náplňou Dr. Oetker.
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2. Na ganache zohrejeme v kastróliku smotanu a odstavíme. Do smotany
nalámeme čokoládu a metličkou miešame dovtedy, kým sa čokoláda úplne
nerozpustí. Ganache necháme vychladnúť, odložíme asi na 1 hodinu
do chladničky a potom vyšľaháme. Ganache naplníme do cukrárskeho
vrecka a nanesieme na tartaletky.
3. Na prípravu krému vyšľaháme Crème Olé elektrickým ručným šľahačom podľa
návodu na obale, ale len s 200 ml mlieka. Krém naplníme do cukrárskeho
vrecka a nanesieme na tartaletky.
4. Dozdobíme černicami, tartaletky odložíme do chladničky a necháme stuhnúť.

Doba prípravy: asi 40 minút
Doba pečenia: asi 35 minút
Vystačí na: asi 12 porcií
Na cesto:
250 ml cmaru
80 g cukru
1 balíček Vanilínového cukru
Dr. Oetker
2 vajcia
40 ml oleja
200 g polohrubej múky
1 zarovnaná KL Sódy bikarbóny
Dr. Oetker
Na náplň:
450 g ringlôt
1 balíček Trstinového cukru
s rumovou arómou Dr. Oetker
Ešte potrebujeme:
elektrický ručný šľahač
koláčovú formu (Ø 27 cm)

Koláč s cmarom

vláčny a lahodný

1. Na prípravu cesta v mise vyšľaháme cmar s cukrom, vanilínovým cukrom,
vajcami a olejom elektrickým ručným šľahačom na strednom stupni dohladka.
Pridáme múku zmiešanú so sódou a vymiešame dohladka. Cesto nanesieme
do vymastenej a múkou vysypanej koláčovej formy a uhladíme.
2. Na náplň ringloty odkôstkujeme, nakrájame na plátky a nanesieme na cesto.
Povrch posypeme trstinovým cukrom. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3
Doba pečenia: asi 35 minút
3. Koláč necháme vychladnúť.
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Doba prípravy: asi 40 minút
Doba pečenia: asi 10 + 55 minút
Vystačí na: asi 12 porcií
Na cesto:
250 g celozrnnej múky
1 zarovnaná KL Sódy bikarbóny
Dr. Oetker
1 zarovnaná KL soli
80 ml oleja
100 ml studenej vody
Na náplň:
400 g rozmrazeného sekaného
listového špenátu
2 strúčiky rozotreného cesnaku
1 balíček Finesse citrónovej kôry
Dr. Oetker
2 zarovnané KL soli
1 zarovnaná KL mletého čierneho
korenia
400 g ricotty
100 g strúhaného parmezánu
2 vajcia
Na ozdobenie:
3 vajcia
6 ks cherry paradajok
Ešte potrebujeme:
koláčovú formu (Ø 27 cm)

Špenátový quiche

stvorený pre brunche

1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku so sódou a soľou. Pridáme olej a vodu
a ručne vypracujeme dohladka. Cesto nanesieme do vymastenej a múkou
vysypanej koláčovej formy a pritlačíme ho ku dnu aj k okrajom. Na niekoľkých
miestach cesto poprepichujeme vidličkou a vložíme do rúry predpiecť.
Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3
Doba pečenia: asi 10 minút

TIP:
Ak nám zostalo
trochu cesta, môžeme
z neho formičkou
povykrajovať rôzne
ozdoby a pred pečením
koláč ozdobiť.
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2. Na prípravu náplne vložíme do misy špenát. Pridáme cesnak, kôru, soľ, čierne
korenie, ricottu, parmezán a vajcia a dôkladne premiešame. Náplň nalejeme
na predpečený korpus. Lyžicou spravíme do náplne 3 jamky, do ktorých vyklopíme
vajcia. Povrch dozdobíme paradajkami. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3
Doba pečenia: asi 55 minút
3. Koláč môžeme podávať teplý aj studený.

Doba prípravy: asi 30 minút
Doba kysnutia: asi 45 + 15 minút
Doba pečenia: asi 30 minút
Vystačí na: asi 24 kusov
Na cesto:
200 g polohrubej múky
200 g špaldovej hladkej múky
1 balíček sušeného Droždia Dr. Oetker
1 zarovnaná KL soli
1 zarovnaná KL rasce
50 g strúhaného syra
200 ml vlažného mlieka
50 ml oleja
1 vajce
Na náplň:
200 g cibule
200 g anglickej slaniny
2 PL oleja
50 g sušených rajčín
2 PL nasekanej petržlenovej vňate
Na potretie a ozdobenie:
1 vajce

Cibuľové slimáky

100 g tekvicových semienok
Ešte potrebujeme:
2 plechy na pečenie (30 x 40 cm)

pre záhradné párty

1. Na prípravu cesta v mise zmiešame obe múky s droždím, soľou a rascou.
Pridáme syr, mlieko, olej a vajce a ručne vypracujeme dohladka. Cesto
poprášime múkou, prikryjeme utierkou a necháme asi 45 minút na teplom
mieste vykysnúť.
2. Na prípravu náplne najemno nakrájame cibuľu a slaninu a na oleji orestujeme.
Odstavíme, vmiešame pokrájané rajčiny a petržlenovú vňať a necháme
vychladnúť.
3. Cesto rozdelíme na dve polovice. Z každej polovice vyvaľkáme na pomúčenej
pracovnej ploche pomocou váľka obdĺžnik s rozmermi 20 × 30 cm. Na povrch
obdĺžnika nanesieme náplň a rovnomerne rozotrieme. Pláty zrolujeme a ostrým
nožom nakrájame na 12 rovnakých dielov. Diely prenesieme na plechy vyložené
papierom na pečenie reznou stranou nadol. Prikryjeme utierkou a necháme ešte
asi 15 minút kysnúť. Potom potrieme pomocou štetca alebo pierka rozšľahaným
vajcom a posypeme tekvicovými semienkami. Vložíme do predhriatej rúry
a pečieme.
Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3
Doba pečenia: asi 30 minút
4. Slimáky necháme vychladnúť.

TIP:
Slimáky môžeme
posypať ľubovoľnými
semienkami alebo
syrom.
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Ľahká a lahodná smotanová náplň
s kúskami ovocia
Jahodová & Malinová

■ na prípravu sviežich tort,
cupcakes a malých zákuskov

■ na palacinky alebo lievančeky
■ vhodná aj ako dezert
s čerstvým ovocím

Ligotavý zlatý
a strieborný poklad

Plná ovocnej chuti
Krásne drží tvar

Jedinečné

■ praktické tubičky so zlatou a striebornou
polevou pre jedinečné zdobenie a písanie
■ s ligotavým efektom
■ pre nádherné ligotavé dekorácie na vašej
torte, muffine alebo zákusku

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

