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Vysvetlenie použitých piktogramov a značiek:
jednoduchá príprava
stredná obťažnosť
pre skúsených

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 ukladáme do chladničky a rýchlo spotrebujeme.
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Denník môjho leta
Leto je najkrajším obdobím roka. Slnko nás ohrieva horúcimi
lúčmi a príroda nás uchvacuje svojou farebnou záplavou.
Sladké a šťavnaté plody čakajú len nato, aby sme ich
ochutnali a zavarili z nich lahodné pochúťky pre našich
najbližších či priateľov. Do pohárov s džemom a ﬂiaš so
sirupom si môžeme uložiť všetky krásne letné spomienky.

Vyskúšajte chutné a originálne recepty na prípravu džemov,
sirupov a čatní a odložte si do nich spomienky na krásne letné
dni.
Prajeme Vám veľa radosti pri zaváraní!

Skúšobná kuchyňa

Aby ste si Vy aj Vaši milovaní uchovali letné spomienky čo
najlepšie, pripravili sme pre Vás tento praktický receptár.
Veronika Lengyelová
Zákaznícky servis

Iveta Krausová
Skúšobná kuchyňa
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Je to také jednoduché!
Jedinečné aj klasické
recepty na prípravu
džemov, sirupov či želé
ale aj mnoho zaujímavých
tipov a informácií nájdete
na www.zavarame.sk.
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Vystačí na: 700 ml sirupu
Doba prípravy: asi 40 minút
Prísady:
250 g očistených
a rozmixovaných jahôd
250 g odkôstkovaných
a rozmixovaných čerešní
200 ml vody
1 balíček Cukru na sirup Dr. Oetker

Pravé letné
osvieženie

JAHODOVO-ČEREŠŇOVÝ SIRUP

1. Na prípravu sirupu jahody a čerešne vložíme do hrnca a zalejeme vodou.
Privedieme do varu a za stáleho miešania asi 5 minút povaríme. Odstavíme
a necháme vychladnúť. Potom pridáme cukor na sirup a odložíme na noc
do chladničky.

TIP:

Sirup môžeme
pripraviť aj
z mrazeného ovocia.

2. Na druhý deň zmes prepasírujeme cez sitko alebo gázu. Sirup privedieme do varu
a 5 minút povaríme. Odoberieme prípadnú penu a horúci sirup nalejeme
do sterilných a zohriatych ﬂiaš. Fľaše dôkladne uzavrieme viečkami a asi
na 20 minút položíme naležato.
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Vystačí na: asi 6 pohárov à 200 ml
Doba prípravy: asi 40 minút
Prísady:
350 g jahôd
(očistené, nakrájané)
350 g červených paprík
(očistené, nakrájané)
1 balíček Želírovacieho cukru
so stéviou 250 g

Prekvapenie
v červenom

SLADKÁ JAHODOVO-PAPRIKOVÁ NÁTIERKA

1. Jahody a papriky nakrájame na väčšie kúsky, dáme do veľkého hrnca a pomocou
ponorného mixéra rozmixujeme na pyré. Pridáme želírovací cukor so stéviou
a dobre premiešame. Za stáleho miešania privedieme do varu a dôkladne
povaríme minimálne 5 minút.
2. Na tanierik kvapneme 1 – 2 KL práve uvarenej nátierky. Ak je po vychladnutí málo
tuhá, pridáme do zmesi 2 zarovnané KL Kyseliny citrónovej Dr. Oetker, krátko
povaríme a skúšku zopakujeme.
3. Odoberieme prípadnú penu a plníme do pripravených pohárov až po okraj.
Poháre dôkladne uzavrieme viečkami, otočíme hore dnom a asi 5 minút necháme
postáť na viečkach.
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TIP:

Ak chceme nátierku
pikantnú, pridáme
nadrobno nakrájanú
polovicu červenej čili
papričky.
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Vystačí na: 700 ml sirupu
Doba prípravy: asi 40 minút
Prísady:
2 hrste nastrihaných
levanduľových kvetov
500 ml vody
1 chemicky neošetrený citrón
1 zarovnaná KL
Kyseliny citrónovej Dr. Oetker
1 balíček Cukru na sirup Dr. Oetker

Relax
pod slnečníkom

LEVANDUĽOVÝ SIRUP

TIP:

Sirup môžeme piť
zriedený so
studenou vodou ale
aj s teplým čajom.

1. Kvety levandule namočíme do vlažnej prevarenej vody. Pridáme citrón nakrájaný
na plátky a kyselinu citrónovú. Potom pridáme cukor na sirup a odložíme na noc
do chladničky.
2. Na druhý deň zmes precedíme cez sitko alebo gázu. Sirup privedieme do varu
a 5 minút povaríme. Odoberieme prípadnú penu a horúci sirup nalejeme do
sterilných a zohriatych ﬂiaš. Fľaše dôkladne uzavrieme viečkami a asi na 20 minút
položíme naležato.
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Vystačí na: asi 6 pohárov à 200 ml
Doba prípravy: asi 40 minút
Prísady:
500 g hrušiek (čistá hmotnosť)
350 g jabĺk kyslastých (čistá hmotnosť)
500 g cukru
150 ml čírej jablkovej šťavy
1 balíček Kyseliny citrónovej Dr. Oetker
½ balíčka Pektín Dr. Oetker

Romantika v ovocí ukrytá
HRUŠKOVO-JABLKOVÝ DŽEM S KARAMELOM
1. Hrušky a jablká olúpeme, najemno pokrájame a odvážime 500 g hrušiek a 350 g
jabĺk. Vo veľkom hrnci zohrejeme 250 g cukru a na strednom ohni necháme
skaramelizovať do zlatista. Hrniec odstavíme zo sporáka.
2. Ovocie, jablkovú šťavu a kyselinu citrónovú pridáme ku karamelu. ½ balíčka Pektínu
Dr. Oetker zmiešame s 2 PL cukru, pridáme do hrnca a všetko dobre premiešame.
Za stáleho miešania privedieme do varu a dôkladne povaríme 1 minútu. Pridáme
zvyšný cukor, privedieme do varu, dôkladne povaríme minimálne 5 minút a odstavíme.
3. Na tanierik kvapneme 1 – 2 KL práve uvareného džemu. Ak je po vychladnutí
málo tuhý, pridáme do zmesi 2 zarovnané KL Kyseliny citrónovej Dr. Oetker,
krátko povaríme a skúšku zopakujeme.
4. Odoberieme prípadnú penu a plníme do pripravených pohárov až po okraj.
Poháre dôkladne uzavrieme viečkami, otočíme hore dnom a asi 5 minút necháme
postáť na viečkach.
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TIP:

Džem môžeme
pripraviť aj
s trstinovým cukrom.
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Vystačí na: asi 4 poháre à 200 ml
Doba prípravy: asi 40 minút
Prísady:
400 g paradajok (očistené, nakrájané)
1 KL Vanilkovej pasty
s mletým strukom Dr. Oetker
½ balíčka Želírovacieho cukru
Extra 2 : 1 Dr. Oetker
150 g červenej cibule (očistenej)
1 strúčik cesnaku
1 červená feferónka
100 ml mrkvovej šťavy
30 g paradajkového pretlaku
1 balíček Finesse
citrónovej kôry Dr. Oetker
1 PL nasekaných listov bazalky
2 PL citrónovej šťavy
cca 2 KL soli
čerstvo zomleté čierne korenie
2 špičky noža mletej škorice

Ideálne
na záhradnú párty

PIKANTNÉ PARADAJKOVÉ ČATNÍ
TIPY:

• Namiesto čerstvých
paradajok môžeme
použiť jednu
plechovku
lúpaných paradajok
(400 g).
• Čatní podávame so
syrom a krekrami.

1. Nadrobno pokrájané paradajky vložíme do hrnca. Pridáme 1 KL vanilkovej pasty,
želírovací cukor a dôkladne premiešame. Necháme 30 minút odstáť.
2. Paradajky trochu popučíme pučidlom na zemiaky. Cibuľu a cesnak pokrájame
nadrobno. Feferónku očistíme a nakrájame najemno. Cibuľu, cesnak, feferónku,
mrkvovú šťavu, pretlak a citrónovú kôru pridáme k paradajkám a dobre premiešame.
Za stáleho miešania privedieme do varu a dôkladne povaríme minimálne 5 minút.
3. Pridáme bazalku a citrónovú šťavu. Čatní dochutíme soľou, korením a škoricou
a ihneď plníme do pohárov až po okraj. Poháre dôkladne uzavrieme viečkami, otočíme
hore dnom a asi 5 minút necháme postáť na viečkach.
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Vystačí na: asi 6 pohárov à 200 ml
Doba prípravy: asi 40 minút
Prísady:
200 g malín
200 g čučoriedok
200 g černíc
200 g čiernych ríbezlí
200 g jahôd
1 KL Extrakt Bourbon vanilka Dr. Oetker
1 balíček Gelﬁx 3 : 1 Dr. Oetker
350 g cukru

Lesný bobuľový výber
SUPER DŽEM Z LESNÉHO OVOCIA

1. Bobuľové ovocie preberieme, prípadne umyjeme a pokrájame nadrobno.
Z každého druhu odvážime 200 g.
2. Ovocie a vanilkový extrakt vložíme do väčšieho hrnca a dôkladne premiešame.
Za stáleho miešania privedieme do varu a dôkladne povaríme minimálne 5 minút.
3. Na tanierik kvapneme 1 – 2 KL práve uvareného džemu. Ak je po vychladnutí
málo tuhý, pridáme do zmesi 2 zarovnané KL Kyseliny citrónovej Dr. Oetker,
krátko povaríme a skúšku zopakujeme.
4. Odoberieme prípadnú penu a plníme do pripravených pohárov až po okraj.
Poháre uzavrieme dôkladne uzavrieme, otočíme hore dnom a asi 5 minút
necháme postáť na viečkach.
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TIP:

Džem môžeme
pripraviť aj zo
zmrazenej zmesi
lesného ovocia.
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Vystačí na: asi 7 pohárov à 200 ml
Doba prípravy: asi 40 minút
Prísady:
1 500 g sliviek
(očistené, odkôstkované)
2 chemicky neošetrené pomaranče
350 ml červeného vína
1 balíček Pektínu Dr. Oetker
2 balíčky Škoricového cukru Dr. Oetker
700 g cukru

Letný pozdrav zime

NETRADIČNÝ DŽEM ZO SLIVIEK

1. Slivky, víno, pomarančovú šťavu, kôru a škoricový cukor v hrnci dobre
premiešame. Pektín Dr. Oetker zmiešame s 2 PL cukru a pridáme k ovociu.
Za stáleho miešania asi 1 minútu dôkladne povaríme.
2. Pridáme zvyšok cukru a privedieme do varu. Za stáleho miešania dôkladne
povaríme minimálne 5 minút a odstavíme.

TIP:

Namiesto vína
môžeme použiť aj
červenú ovocnú
šťavu, napr.
hroznovú.

3. Na tanierik kvapneme 1 – 2 KL práve uvareného džemu. Ak je po vychladnutí
málo tuhý, pridáme do zmesi 2 zarovnané KL Kyseliny citrónovej Dr. Oetker,
krátko povaríme a skúšku zopakujeme.
4. Odoberieme prípadnú penu a plníme do pripravených pohárov až po okraj.
Poháre dôkladne uzavrieme viečkami, otočíme hore dnom a asi 5 minút necháme
postáť na viečkach.
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Vystačí na: asi 700 ml sirupu
Doba prípravy: asi 40 minút
Prísady:
500 g očistených
a rozmixovaných sliviek
kôra a šťava z jedného chemicky
neošetreného pomaranča
250 ml červeného vína
1 balíček Škoricového cukru Dr. Oetker
1 balíček Cukru na sirup Dr. Oetker

Spomienka
na koniec prázdnin
HREJIVÝ SIRUP ZO SLIVIEK A VÍNA

1. Na prípravu sirupu slivky vložíme do hrnca a zalejeme vodou. Privedieme do varu
a za stáleho miešania asi 5 minút povaríme. Odstavíme a necháme vychladnúť.
Potom pridáme kôru a šťavu z pomaranča, víno, škoricový cukor a cukor na sirup
a odložíme na noc do chladničky.
2. Na druhý deň zmes prepasírujeme cez sitko alebo gázu. Sirup privedieme do varu
a 5 minút povaríme. Odoberieme prípadnú penu a horúci sirup nalejeme do
sterilných a zohriatych ﬂiaš. Fľaše dôkladne uzavrieme viečkami a asi na 20 minút
položíme naležato.
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TIP:

Sirup chutí výborne
zriedený v teplom
čaji.
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Inovácia
v želírovaní!

Pripravte si džem podľa vlastnej chuti
Jeden balíček Pektínu Dr. Oetker vystačí až
na 2 000 g ovocia, ku ktorému sa pridáva
700 až 1 000 g cukru v závislosti od zrelosti
ovocia či od preferovaného obsahu cukru
v pripravovanom džeme. Je možné ho
kombinovať s repným aj trstinovým cukrom.
Neobsahuje žiadne konzervačné látky. Pektín
je 100 % rastlinného pôvodu a v džeme pôsobí
ako prírodné zahusťovadlo. Vďaka nemu získa
Váš domáci džem požadovanú konzistenciu.
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