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jednoduchá príprava
stredne náročné
pre skúsených

 príprava do 20 min.
 príprava do 40 min.
 príprava do 60 min.

Čas 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.

Vysvetlenie použitých piktogramov a skratiek:

KL = kávová lyžička
PL = polievková lyžica



predvianočný čas je krásnym obdobím, na ktoré  
sa všetci tešíme, či už sme deti alebo dospelí.  
Zapájame fantáziu, pripravujeme a plánujeme,  
aby naše Vianoce boli dokonalé a jedinečné.

V novom receptári Dr. Oetker Vám prinášame  
15 skvelých receptov plných nápadov a fantázie.  
Vyskúšajte ich a prežite Advent i Vianoce plné  
skvelých vôní z čerstvo upečených dobrôt.

Chuť ako z rozprávky má Figová torta  
s karamelovou polevou, Vianočné poleno  
s mandarínkami predstaví kúsok z francúzskeho 
cukrárskeho umenia a keby nebol sneh pred  

dverami tak nech je aspoň na vianočnom stole  
v podobe Citrónového chlebíčka so snehovou  
pokrývkou. Na silvestrovskú párty sa zas budú  
hodiť Cviklové tartaletky s fetou.

Veľa radosti a potešenia pri sviatočnom pečení  
s fantáziou Vám prajú 
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Ďalšie recepty
nájdete na 
www.oetker.sk

Veronika Lengyelová                                   
Zákaznícky servis

Iveta Krausová
Skúšobná kuchyňa



1. Na prípravu cesta namočíme hrozienka do rumu a necháme ich asi hodinu  
 macerovať. Figy nakrájame na malé kúsky, vložíme ich do vriacej vody  
 a za občasného miešania ich varíme asi 15 minút. Potom odstavíme, vmiešame  
 sódu bikarbónu a necháme ich vychladnúť. V mise vyšľaháme vajcia s cukrom  
 elektrickým ručným šľahačom na najvyššom stupni do peny. Pridáme ponorným  
 mixérom rozmixované figy, hrozienka v rume, pohánkovú múku, mandľovú  
 múku a olej a vymiešame dohladka. Cesto nanesieme do vymastenej a múkou  
 vysypanej formy a uhladíme.

  Elektrická rúra: 160 °C 
 Teplovzdušná rúra: 140 °C 
 Plynová rúra: stupeň 2

 Čas pečenia: asi 60 minút

2. Korpus necháme vychladnúť a formu odstránime.

3. Na polevu necháme v kastróliku rozpustiť cukor, prilejeme kokosové mlieko  
 a trstinový cukor karamelový a za stáleho miešania varíme do zhustnutia.  
 Polevu nalejeme na tortu. 

4. Na ozdobenie očistíme figy a nakrájame ich na štvrtiny. Figy položíme  
 do stredu torty.
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TIP:
Tortu môžeme  
dozdobiť opraženými 
plátkami mandlí.  

Čas prípravy: asi 45 minút
Celkový čas prípravy: asi 105 minút

Vystačí na: asi 12 porcií

Na cesto:
50 g hrozienok

100 ml rumu
350 g sušených fíg
500 ml vriacej vody

2 zarovnané KL Sódy bikarbóny  
Dr. Oetker

4 vajcia
50 g trstinového cukru

1 balíček Trstinového cukru  
s rumovou arómou Dr. Oetker

200 g pohánkovej múky
180 g mandľovej múky

60 ml olivového oleja
Na polevu:

80 g trstinového cukru 
1 balíček Trstinového cukru  

karamelového Dr. Oetker
250 ml kokosového mlieka

Na ozdobenie:
3 figy

Ešte potrebujeme:
ponorný mixér

tortovú formu (Ø 22 cm)
elektrický ručný šľahač



Čas prípravy: asi 30 minút
Celkový čas prípravy: asi 70 minút
Vystačí na: asi 8 porcií 

Na cesto:
130 g hladkej múky
1 zarovnaná KL Kypriaceho prášku  
do pečiva Dr. Oetker
štipka soli
80 g cukru 
1 balíček Trstinového cukru  
citrónového Dr. Oetker
3 žĺtky
50 ml oleja
40 ml mlieka
30 ml citrónovej šťavy
3 bielky 
Na náplň:
3 PL citrónového krému (Lemon curd)
Na ozdobenie:
120 g cukru
30 ml vody
2 bielky
Ešte potrebujeme:
formu na srnčí chrbát (30 × 10 cm)
elektrický ručný šľahač
flambovaciu pištoľ

1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s kypriacim práškom, soľou a cukrom.  
 Pridáme žĺtky, olej, mlieko a citrónovú šťavu. Z bielkov vyšľaháme elektrickým  
 ručným šľahačom na najvyššom stupni tuhý sneh, ktorý zľahka vmiešame  
 do cesta. Cesto nalejeme do formy vyloženej papierom na pečenie a uhladíme.  
 Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

  Elektrická rúra: 160 °C 
 Teplovzdušná rúra: 140 °C 
 Plynová rúra: stupeň 2

 Čas pečenia: asi 40 minút

2. Chlebíček necháme vychladnúť.

3. Po vychladnutí chlebíček pozdĺžne prekrojíme a potrieme citrónovým krémom. 

4. Na ozdobenie v kastróliku povaríme cukor s vodou na sirup. V mise vyšľaháme  
 bielky elektrickým ručným šľahačom na najvyššom stupni dotuha. Sirup prilievame  
 za stáleho šľahania do snehu. Snehom pomocou lyžice potrieme veľkými ťahmi  
 povrch chlebíčka a pomocou flambovacej pištole sneh opálime, aby získal  
 hnedastú farbu. 
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Recept na
Lemon curd

nájdete na našich
webových stránkách.



1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku so soľou. Pridáme maslo a vodu  
 a ručne vypracujeme na hladké cesto. Cesto rozdelíme na 8 rovnakých dielov  
 a naplníme ním vymazané formičky. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme. 

  Elektrická rúra: 180 °C 
 Teplovzdušná rúra: 160 °C 
 Plynová rúra: stupeň 3

 Čas pečenia: asi 20 minút 

2. Tartaletky necháme vychladnúť. 

3. Na prípravu krému nalejeme do hrnca mlieko. Pridáme cukor, med, škrob, soľ,  
 žĺtok a vanilkovú pastu a za stáleho miešania privedieme do varu. Povaríme  
 asi 2 minúty do zhustnutia. Odstavíme a necháme vychladnúť. Krém nanesieme  
 na tartaletky. 

4. Na ozdobenie olúpeme banány a pozdĺžne ich rozkrojíme. Reznú stranu banánu  
 posypeme trstinovým cukrom a pomocou flambovacej pištole opaľujeme, kým  
 sa z cukru nevytvorí tvrdá škrupinka. Banány poukladáme na krém, posypeme  
 opraženým kokosom a pokvapkáme medom.
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Čas prípravy: asi 45 minút
Celkový čas prípravy: asi 65 minút

Vystačí na: 8 kusov

Na cesto:
250 g hladkej múky

štipka soli
150 g zmäknutého masla

2 PL vody
Na krém:

300 ml mlieka
35 g cukru

2 PL tekutého medu
2 zarovnané PL Gustinu  

bezgluténového Dr. Oetker
štipka soli

1 žĺtok
1 KL Vanilkovej pasty Dr. Oetker

Na ozdobenie:
4 baby banány

1 balíček Trstinového cukru  
karamelového Dr. Oetker

2 zarovnané PL strúhaného kokosu 
(opraženého)

2 PL tekutého medu
Ešte potrebujeme:

plech na pečenie 
8 formičiek na tartaletky (Ø 10 cm)

flambovaciu pištoľ

TIP:
Kokos pražíme  
na panvici na sucho  
a na miernom plameni.



Čas prípravy: asi 40 minút
Celkový čas prípravy: asi 90 minút
Vystačí na: asi 16 porcií

Na cesto:
280 g hladkej múky
1 balíček sušeného Droždia Dr. Oetker
220 g cukru
štipka soli
100 g mletého maku
kôra z jedného chemicky  
neošetreného pomaranča
1 balíček Finesse citrónovej kôry  
Dr. Oetker
3 vajcia
140 ml 100 % pomarančového džúsu
130 ml oleja 
Na poliatie:
150 ml 100 % pomarančového džúsu
150 g cukru
Na polevu:
180 g preosiateho práškového cukru
3 PL 100 % pomarančového džúsu
Ešte potrebujeme:
formu na venček (Ø 24 cm)  
alebo na bábovku (Ø 23 cm)

1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s droždím, cukrom, soľou, makom  
 a kôrami. Pridáme vajcia, džús a olej a metličkou vymiešame dohladka. Cesto  
 nanesieme do vymastenej a múkou vysypanej formy. Vložíme do predhriatej  
 rúry a pečieme.

 Elektrická rúra: 170 °C 
 Teplovzdušná rúra: 150 °C 
 Plynová rúra: stupeň 2

 Čas pečenia: asi 50 minút 

2. Na poliatie v kastróliku povaríme džús s cukrom na sirup.

3. Ešte teplý venček vo forme poprepichujeme na niekoľkých miestach vidličkou  
 a prelejeme ho horúcim sirupom. Necháme ho vychladnúť a potom ho opatrne  
 vyklopíme.

4. Na polevu v miske vymiešame cukor s džúsom dohladka a venček polejeme.
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TIP:
Pomarančový džús 
môžeme nahradiť 
čerstvo vylisovanou  
a scedenou šťavou  
z pomarančov.



Čas prípravy: asi 40 minút
Celkový čas prípravy: asi 90 minút

Vystačí na: asi 12 porcií

Na cesto:
200 g zmäknutého masla

140 g cukru
2 balíčky Trstinového cukru  

citrónového Dr. Oetker
2 balíčky Vanilkového cukru  

Dr. Oetker
štipka soli

1 KL Vanilkovej pasty Dr. Oetker
kôra a šťava z dvoch chemicky  

neošetrených citrónov
3 vajcia

250 g mandľovej múky
120 g polenty

1 zarovnaná KL Kypriaceho prášku  
do pečiva Dr. Oetker

Na polevu:
200 g práškového cukru

100 g kyslej smotany
1 PL šťavy z citróna

kôra z jedného chemicky  
neošetreného citróna

Ešte potrebujeme:
tortovú formu (Ø 26 cm)
elektrický ručný šľahač

1. Na prípravu cesta v mise vyšľaháme maslo s cukrom, vanilkovým cukrom,  
 citrónovým cukrom, soľou, pastou, kôrou a šťavou z citróna dohladka.  
 Po jednom zašľaháme vajcia a vmiešame mandľovú múku zmiešanú s polentou  
 a kypriacim práškom dohladka. Cesto nanesieme do vymastenej a papierom  
 na pečenie vyloženej tortovej formy. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

  Elektrická rúra: 160 °C 
 Teplovzdušná rúra: 140 °C 
 Plynová rúra: stupeň 2

 Čas pečenia: asi 50 minút 

2. Koláč necháme vychladnúť.

3. Na prípravu polevy v miske zmiešame cukor s kyslou smotanou a šťavou  
 a vymiešame dohladka. Polevu rozotrieme na koláč a posypeme  
 nastrúhanou kôrou.
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1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku so sódou bikarbónou, soľou, korením  
 a cukrom. Pridáme vajcia, med, vanilkovú pastu a maslo a ručne vypracujeme  
 dohladka. Cesto zabalíme do potravinárskej fólie a odložíme asi na pol hodiny  
 do chladničky. Potom z cesta vytvarujeme valček a nakrájame ho na 32 rovnakých  
 dielov. Z každého dielu vytvoríme guľôčku, ktorú obalíme v cukre, položíme  
 na plech vyložený papierom na pečenie v dostatočnej vzdialenosti od seba  
 a prstami stlačíme tak, aby vznikla placka. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme. 

  Elektrická rúra: 180 °C 
 Teplovzdušná rúra: 160 °C 
 Plynová rúra: stupeň 3

 Čas pečenia: asi 10 minút (1 plech)

2. Cookies necháme vychladnúť.

3. Na ozdobenie rozpustíme polevu podľa návodu na obale a polovicu cookies  
 polejeme a necháme stuhnúť. Dozdobíme tubičkami motívmi plodov  
 a vetvičiek cezmíny.
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Čas prípravy: asi 30 minút
Celkový čas prípravy: asi 50 minút
Vystačí na: asi 32 kusov

Na cesto:
400 g hladkej múky
1 zarovnaná KL Sódy bikarbóny  
Dr. Oetker
½ KL soli
2 zarovnané KL Perníkového korenia 
Dr. Oetker
220 g trstinového cukru
2 vajcia
50 g tekutého medu
2 KL Vanilkovej pasty Dr. Oetker
150 g zmäknutého masla
Na obalenie a ozdobenie:
3 zarovnané PL trstinového cukru 
1 balíček Polevy svetlej Dr. Oetker
Tubičky na zdobenie 4 farby 
Dr. Oetker
Ešte potrebujeme:
potravinársku fóliu
2 plechy na pečenie (30 × 40 cm)





Čas prípravy: asi 60 minút
Celkový čas prípravy: asi 130 minút
Vystačí na: asi 8 porcií

Na náplň:
2 mandarínkové kompóty  
(po odkvapkaní 175 g)
1 plátok Želatíny v plátkoch Dr. Oetker
100 ml šťavy z kompótu
Na krokant:
80 g mliečnej čokolády
150 g krému z lieskových orieškov
120 g nasekaných opražených  
orechov (napr. lieskové, vlašské,  
kešu, para)
Na sušienku:
60 g mandľovej múčky
60 g práškového cukru
10 g hladkej múky
kôra z 2 chemicky neošetrených 
mandarínok
2 vajcia
2 bielky 
Na penu:
400 g mliečnej čokolády
300 ml smotany na šľahanie
90 ml mlieka
100 ml smotany na šľahanie
2 žĺtky
20 g cukru
100 ml smotany na šľahanie 
Na ozdobenie:
Holandské kakao Dr. Oetker 
Ešte potrebujeme:
formu na srnčí chrbát (30 × 10 cm)
elektrický ručný šľahač
2 formy (30 × 10 cm)

1. Na prípravu náplne necháme cez sitko odkvapkať kompóty a šťavu pritom  
 zachytíme. Želatínu necháme v šťave napučať a rozpustiť podľa návodu  
 na obale. Pridáme odkvapkané mandarínky, odstavíme a necháme stuhnúť.

2. Na prípravu krokantu nalámeme čokoládu do kastrólika a vo vodnom kúpeli  
 ju rozpustíme. Odstavíme a vmiešame krém z lieskových orieškov a orechy.  
 Krokant nalejeme do formy vyloženej papierom na pečenie a uhladíme.

3. Na prípravu sušienky v mise zmiešame mandľovú múku s cukrom, múkou  
 a kôrou. Pridáme žĺtky. Z bielkov vyšľaháme elektrickým ručným šľahačom  
 tuhý sneh a zľahka ho vmiešame do zmesi. Cesto nanesieme do formy  
 vyloženej  papierom na pečenie a uhladíme. Vložíme do predhriatej rúry  
 a pečieme.

  Elektrická rúra: 170 °C 
 Teplovzdušná rúra: 150 °C 
 Plynová rúra: stupeň 2

 Čas pečenia: asi 10 minút

4. Sušienku necháme vychladnúť. 

5. Na prípravu peny čokoládu nalámeme do kastrólika, a vo vodnom kúpeli ju  
 rozpustíme a odstavíme. V mise vyšľaháme smotanu (300 ml) elektrickým  
 ručným šľahačom na najvyššom stupni dotuha. V kastróliku zohrejeme mlieko  
 so smotanou (100 ml). V mise vyšľaháme žĺtky s cukrom elektrickým ručným  
 šľahačom na najvyššom stupni do peny. Prilejeme mlieko so smotanou a krátko  
 vyšľaháme. Potom nalejeme späť do kastrólika a za stáleho miešania varíme  
 do zhustnutia. Potom vmiešame do rozpustenej čokolády a vymiešame dohladka.  
 Zmes prelejeme do vyššej nádoby, prilejeme smotanu (100 ml) a metličkou  
 vymiešame. Nakoniec zľahka vmiešame ušľahanú šľahačku. 

6. Do  formy na srnčí chrbát vyloženej potravinárskou fóliou nanesieme  
 ¾ čokoládovej peny. Do stredu nanesieme náplň z mandarínok a prikryjeme  
 sušienkou. Potom nanesieme zvyšok peny a ukončíme krokantom. Formu  
 odložíme minimálne na 5 hodín do chladničky.

7. Dezert vyklopíme z formy na podnos, stiahneme potravinársku fóliu  
 a posypeme kakaom.
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TIP:
Ak nemáme vhodnú 
formu, vytvoríme 
rámček z alobalu  
na rozmer formy  
srnčieho chrbta. 



Čas prípravy: asi 35 minút
Celkový čas prípravy: asi 70 minút

Vystačí na: asi 12 porcií

Na korpus:
400 g lístkového cesta

Na náplň:
100 g masla

180 ml javorového sirupu
2 KL Vanilkovej pasty Dr. Oetker

1 zarovnaná KL mletej škorice
4 hrušky (olúpané a nakrájané  

na plátky)
80 g nasekaných pekanových  

orechov
1 balíček Trstinového cukru  

s rumovou arómou Dr. Oetker 
Ešte potrebujeme:

koláčovú formu (Ø 31 cm)

1. Na prípravu korpusu na pomúčenej pracovnej ploche vyvaľkáme pomocou  
 váľka lístkové cesto na plát s priemerom 34 cm. Cesto uložíme na dno a okraje  
 vymastenej formy a vidličkou na niekoľkých miestach poprepichujeme.  

2. Na prípravu náplne v kastróliku rozpustíme maslo. Pridáme javorový sirup,  
 vanilkovú pastu a škoricu a asi 2 minúty povaríme. Na cesto poukladáme  
 očistené a na plátky nakrájané hrušky a posypeme orechmi. Rovnomerne  
 nanesieme náplň a povrch posypeme trstinovým cukrom. Vložíme do predhriatej  
 rúry a pečieme. 

  Elektrická rúra: 190 °C 
 Teplovzdušná rúra: 170 °C 
 Plynová rúra: stupeň 3

 Čas pečenia: asi 35 minút 

3. Koláč necháme vychladnúť.
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Čas prípravy: asi 35 minút
Celkový čas prípravy: asi 65 minút
Vystačí na: asi 8 porcií

Na cesto:
1 balenie Red Velvet torty Dr. Oetker
3 vajcia
125 ml smotany na šľahanie
Na krém:
85 g zmesi na krém (súčasť balenia)
250 ml smotany na šľahanie
200 ml kyslej smotany
250 g polotučného tvarohu 
Na ozdobenie:
200 g scedených kompótových višní 
1 zarovnaná PL práškového cukru
Ešte potrebujeme:
2 tortové formy (Ø 18 cm)
elektrický ručný šľahač

1. Na prípravu cesta v mise vyšľaháme zmes na cesto s vajcami a smotanou  
 na šľahanie elektrickým ručným šľahačom podľa návodu na obale. Cesto  
 rozdelíme do vymastených a múkou vysypaných foriem a uhladíme.  
 Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

  Elektrická rúra: 160 °C 
 Teplovzdušná rúra: 140 °C 
 Plynová rúra: stupeň 2

 Čas pečenia: asi 30 minút

2. Korpusy necháme vychladnúť. Potom oba korpusy pozdĺžne prekrojíme.

3. Na prípravu krému v mise vyšľaháme zmes na krém so smotanou, kyslou  
 smotanou a tvarohom elektrickým ručným šľahačom na najvyššom stupni  
 dohladka. Krémom potrieme všetky korpusy. Potom korpusy poukladáme  
 na seba. 

4. Tortu ozdobíme višňami a odložíme ju do chladničky. Pred podávaním  
 poprášime práškovým cukrom.

13

TIP:
Višňový kompót  
môžeme nahradiť 
čerstvými brusnicami 
alebo brusnicovým 
kompótom. 



Čas prípravy: asi 40 minút
Celkový čas prípravy: asi 100 minút

Vystačí na: asi 24 porcií

Na cesto:
150 g sušených marhúľ  

nakrájaných na malé kúsky
150 g hrozienok

150 g sušených brusníc
3 PL brandy alebo rumu

170 g zmäknutého masla
150 g trstinového cukru

1 balíček Trstinového cukru  
citrónového Dr. Oetker

180 g hladkej múky
4 vajcia

150 g čerstvých alebo mrazených 
ríbezlí

Na ozdobenie:
2 PL marhuľového džemu

1 balíček Marcipánu Dr. Oetker
1 balíček Fondánu Dr. Oetker

Ešte potrebujeme:
plech na pečenie (20 × 30 cm)

elektrický ručný šľahač
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1. Na prípravu cesta marhule, hrozienka a brusnice vložíme do misky, pokvapkáme  
 ich brandy alebo rumom a necháme cez noc alebo aspoň 2 hodiny macerovať.  
 V mise vyšľaháme maslo s oboma cukrami elektrickým ručným šľahačom  
 na najvyššom stupni dohladka. Pridáme múku, vajcia, ríbezle a macerované  
 ovocie a dôkladne vymiešame dohladka. Cesto nanesieme do vymastenej  
 formy vyloženej papierom na pečenie a uhladíme. Vložíme do predhriatej  
 rúry a pečieme.

  Elektrická rúra: 160 °C 
 Teplovzdušná rúra: 140 °C 
 Plynová rúra: stupeň 2

 Čas pečenia: asi 60 minút

2. Koláč necháme vychladnúť. Potom koláč potrieme 1 PL džemu.

3. Na ozdobenie pomocou váľka vyvaľkáme marcipán na obdĺžnik s rozmermi  
 20 × 30 cm a položíme ho na koláč. Marcipán potrieme 1 PL džemu. Fondán  
 vyvaľkáme na obdĺžnik s rozmermi 20 × 30 cm, položíme na koláč a zľahka  
 pritlačíme. 

TIP:
Koláč bez marcipánu 
a fondánu možno 
zamraziť.

  



Čas prípravy: asi 40 minút
Celkový čas prípravy: asi 70 minút
Vystačí na: asi 10 porcií

Na cesto:
2 pláty chladeného lístkového cesta
Na náplň:
150 g brusnicového džemu
Na potretie:
1 vajce 
Na ozdobu:
1 balíček Polevy svetlej Dr. Oetker
25 g pistáciových orieškov
25 g sušených brusníc
Ešte potrebujeme:
plech na pečenie (30 × 40 cm)

1. Na prípravu cesta vyberieme cestá z chladničky a necháme ich stáť asi 10 minút  
 pri izbovej teplote. Potom jedno cesto položíme na plech s papierom na pečenie  
 a vykrojíme z neho tvar stromčeka.

2. Potrieme ho brusnicovým džemom a priložíme vykrojeným stromčekom  
 z druhého cesta.

3. Pomocou štetca alebo pierka potrieme cesto rozšľahaným vajcom. Boky  
 stromčeka ostrým nožom nakrájame na pásiky a stočíme do špirálok (pozri obr.)  
 Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

  Elektrická rúra: 200 °C 
 Teplovzdušná rúra: 180 °C 
 Plynová rúra: stupeň 4

 Čas pečenia: asi 30 minút

4. Stromček necháme vychladnúť.

5. Na ozdobenie rozpustíme polevu podľa návodu na obale a polejeme ňou  
 stromček. Posypeme pistáciami a brusnicami a necháme stuhnúť.
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TIP:
Brusnicový džem 
môžeme nahradiť 
napr. ríbezľovým alebo 
malinovým džemom. 
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Čas prípravy: asi 50 minút
Celkový čas prípravy: asi 160 minút

Vystačí na: asi 12 porcií

Na citrónový krém:
kôra z 1 chemicky neošetreného 

citróna
1 zarovnaná KL sušenej levandule 

(nemusí byť)
200 g cukru

štipka soli
150 ml citrónovej šťavy

2 vajcia
60 g zmäknutého masla

Na korpus:
200 g maslových sušienok
150 g rozpusteného masla

Na náplň:
450 g smotanového syra  

(napr. Philadelphia)
300 g kyslej smotany

100 g práškového cukru
1 balíček Vanilkového cukru Dr. Oetker

1 balíček Premium Zlatý klas  
Dr. Oetker

2 KL Vanilkovej pasty Dr. Oetker
4 vajcia

Na ozdobenie:
120 g cukru
30 ml vody

2 bielky 
Ešte potrebujeme:

tortovú formu (Ø 26 cm)
elektrický ručný šľahač

cukrárske vrecko so zrezanou  
špičkou

flambovaciu pištoľ

1. Na prípravu krému vložíme do kastrólika citrónovú kôru, levanduľu, cukor a soľ.  
 Prilejeme citrónovú šťavu, privedieme do varu a krátko povaríme. V mise  
 vyšľaháme vajcia elektrickým ručným šľahačom do peny a postupne  
 prilievame citrónovú zmes. Pridáme maslo a vyšľaháme dohladka. Krém  
 precedíme a po vychladnutí odložíme do chladničky asi na 3 hodiny,  
 najlepšie až do ďalšieho dňa. 

2. Na prípravu cesta sušienky rozdrvíme pomocou váľka a v mise ich zmiešame  
 s maslom. Cesto položíme na dno a strany vymastenej formy a pritlačíme.  
 Odložíme asi na 20 minút do chladničky.

3. Na prípravu náplne v mise zmiešame syr so smotanou, cukrom, vanilkovým  
 cukrom, Zlatým klasom, pastou, vajcami a citrónovým krémom a dôkladne  
 vymiešame dohladka. Náplň nalejeme na sušienkový korpus vo forme.  
 Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

  Elektrická rúra: 160 °C 
 Teplovzdušná rúra: 140 °C 
 Plynová rúra: stupeň 2

 Čas pečenia: asi 50 minút

4. Cheesecake necháme dôkladne vychladnúť.

5. Na ozdobenie v kastróliku povaríme cukor s vodou na sirup. V mise vyšľaháme  
 bielky elektrickým ručným šľahačom na najvyššom stupni dotuha. Sirup  
 prilievame za stáleho šľahania do snehu. Snehom naplníme cukrárske vrecko  
 a na cheesecaku vytvarujeme pusinky. Pomocou flambovacej pištole pusinky   
 opálime, aby získali hnedastú farbu. 
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Čas prípravy: asi 45 minút
Celkový čas prípravy: asi 80 minút
Vystačí na: 7 kusov

Na korpus:
250 g hladkej múky
125 g zmäknutého masla
50 ml studenej vody
štipka soli
Na náplň:
2 PL olivového oleja
2 malé červené cibule
2 malé cvikly
½ balíčka Trstinového cukru  
karamelového Dr. Oetker
60 ml balzamikového octu
1 vajce
100 ml smotany na šľahanie
½ KL soli
¼ KL čierneho korenia
100 g syra feta
Na ozdobenie:
čerstvý rozmarín 
Ešte potrebujeme:
plech na pečenie 
7 formičiek na tartaletky (Ø 10 cm)

1. Na prípravu korpusu zmiešame v miske múku so soľou. Pridáme maslo  
 a vodu a ručne vypracujeme na hladké cesto. Na pomúčenej pracovnej  
 ploche vyvaľkáme pomocou váľka plát. Z plátu cesta povykrajujeme  
 kolieska s priemerom 11 cm a prenesieme ich do vymastených a múkou  
 vysypaných formičiek na tartaletky.

2. Na prípravu náplne na panvici zohrejeme olej. Pridáme na kolieska nakrájanú  
 cibuľu a na hrubom strúhadle nastrúhanú cviklu a asi 10 minút restujeme. Potom  
 pridáme trstinový cukor a balzamikový ocot a ešte krátko orestujeme. Odstavíme  
 a necháme vychladnúť. Náplň rozdelíme na cesto do formičiek a zalejeme  
 vajcom rozšľahaným so smotanou a ochuteným soľou a čiernym korením.  
 Na povrch rozdrobíme syr. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

  Elektrická rúra: 180 °C 
 Teplovzdušná rúra: 160 °C 
 Plynová rúra: stupeň 3

 Čas pečenia: asi 35 minút

3. Po upečení ozdobíme nasekaným rozmarínom.

TIP:
Namiesto formičiek 
na tartaletky môžeme 
použiť aj formičky  
na košíčky.

  



Čas prípravy: asi 40 minút
Celkový čas prípravy: asi 70 minút

Vystačí na: asi 8 porcií

Na náplň:
3 cibule šalotky

1 PL olivového oleja
1 balíček Trstinového cukru  

karamelového Dr. Oetker
podľa chuti čierne korenie, tymian, čili

1 zarovnaná KL soli
1 PL octu

50 ml suchého červeného vína
1 zelená hruška

1 KL masla
100 g husacej pečene

Na cesto:
2 balenia lístkového cesta

Na potretie:
1 žĺtok

1 PL mlieka
Ešte potrebujeme:

plech na pečenie
formičku na vykrajovanie  
v tvare kolieska (Ø 9 cm)
formičku na vykrajovanie  

v tvare hviezdičky

1. Na prípravu náplne cibuľu olúpeme a nakrájame na kolieska. V kastróliku  
 na oleji necháme cibuľu zosklovatieť. Potom pridáme trstinový cukor a miešame,  
 kým vznikne karamel. Pridáme korenie, soľ, ocot a víno a varíme do zhustnutia.  
 Odstavíme a necháme vychladnúť. Hrušku olúpeme a nakrájame na malé kocky.  
 Potom ich na masle osmažíme a necháme vychladnúť. Pečeň pokrájame na malé  
 kúsky.

2. Z jedného cesta vykrojíme 8 koliesok s priemerom 9 cm a uložíme ich na plech  
 vyložený papierom na pečenie. Do stredu koliesok rozdelíme karamelizovanú  
 cibuľu, hrušky a pečeň. Z druhého cesta vykrojíme 8 koliesok, poukladáme ich  
 na náplň a pritlačíme vidličkou. Zo zvyšného cesta vykrojíme formičkou  
 8 hviezdičiek, ktoré poukladáme na taštičky.

3. Na potretie rozmiešame žĺtok s mliekom a pomocou štetca alebo pierka potrieme  
 povrch. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

  Elektrická rúra: 180 °C 
 Teplovzdušná rúra: 160 °C 
 Plynová rúra: stupeň 3

 Čas pečenia: asi 30 minút

4. Taštičky necháme vychladnúť.
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TIPY:
Na prípravu môžeme 
použiť mrazené  
aj chladené lístkové 
cesto.

Husaciu pečeň  
môžeme nahradiť 
kačacou. 



Čas prípravy: asi 20 minút
Celkový čas prípravy: asi 40 minút
Vystačí na: 20 kusov

Na cesto:
100 g ovsených vločiek
250 ml polotučného mlieka
štipka soli
1 zarovnaná KL Kypriaceho prášku  
do pečiva Dr. Oetker
1 banán
Na krém:
200 g kvalitnej horkej čokolády
100 g mliečnej čokolády
40 ml rumu
500 ml smotany na šľahanie
Na ozdobenie:
2 balíčky Trstinového cukru  
karamelového Dr. Oetker
50 g mandľových plátkov
Ešte potrebujeme:
ponorný mixér
panvicu na lievance 
olej na smaženie
elektrický ručný šľahač
teflónovú panvicu

1. Na prípravu cesta nasypeme vločky do misy, zalejeme mliekom a necháme  
 asi 10 minút napučať. Pridáme soľ, kypriaci prášok a banán. Všetko dôkladne  
 rozmixujeme pomocou ponorného mixéra. Lievance smažíme na oleji  
 a necháme vychladnúť.

2. Na prípravu krému obe čokolády nalámeme do kastrólika a vo vodnom kúpeli  
 s vriacou vodou ich necháme rozpustiť. Potom prelejeme do misy, pridáme  
 smotanu a rum a asi 3 minúty šľaháme. Krém odložíme na 10 minút  
 do chladničky.

3. Na ozdobenie na teflónovej panvici rozpustíme trstinový cukor. Pridáme  
 plátky mandlí a necháme všetko skaramelizovať. Odstavíme, prenesieme  
 na papier na pečenie a necháme vychladnúť.

4. Lievančeky natrieme krémom a povrch posypeme mandľami v karameli.
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Dr. Oetker s.r.o., Ľadová 14, 811 05 Bratislava • www.oetker.sk

Prírodné kakao Dr. Oetker 
Je nealkalizované 100 % kakao 
s jedineènou prirodzenou plnou 
kakaovou chuťou a vôòou.

Zachováva si dôležité vlastnosti 
kakaových bôbov, pretože neprešlo 
procesom alkalizácie.

Má svetlejšiu farbu ako holandské 
kakao a prirodzene nižšiu hodnotu pH.

Doprajte si jedineèné 100 % Prírodné 
kakao Dr. Oetker.

Holandské kakao 
Dr. Oetker 
Je prvotriedne kakao so zníženým 
množstvom tuku spracované 
tradièným spôsobom.

Má krásnu tmavú farbu a príjemnú 
èokoládovú chuť.

Vyskúšajte prvotriedne Holandské 
kakao Dr. Oetker vo všetkých 
Vašich receptoch.


