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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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Milí priatelia,
receptár Čaro jesene a zimy je plný nápadov pre tých,
ktorí si vedia užívať práve túto časť roka plnými dúškami.
Nastáva totiž obdobie krásnej farebnej jesene, ktoré
sa spája so zberom úrody. Príroda nám dáva množstvo
zdravých a šťavnatých plodov ovocia.
Po zbere úrody sa pomaly pripravujeme na čas adventu
a Vianoc. Na všetky jesenné a zimné príležitosti sme pre vás
pripravili množstvo voňavých receptov pre vašich blízkych.
Zaručeným úspechom pre maškrtné jazýčky na Halloween
bude istotne sladká a zároveň chrumkavá pochúťka
v podobe Torty Pavlova s hruškami. Skvelým a praktickým
pomocníkom v čase svätomartinského hodovania vám
bude recept Makový závin so šťavnatými slivkami alebo
Jesenná kávová torta.

Po vianočných sviatkoch však nezabudnite na Valentína,
sviatok zamilovaných. Potešte 14. februára svojho
milého alebo svoju milú a pripravte lahodné čokoládové
pokušenie vo forme Dvojfarebných kokosových kociek.
Ako vidíte, inšpiráciu môžete čerpať z receptov klasických
aj originálnych, domácich aj zahraničných. Všetky recepty
boli dôkladne vyskúšané v našej Skúšobnej kuchyni
Dr.Oetker.
Ďakujeme aj foodblogerkám za 3 recepty, ktoré vytvorili
špeciálne pre tento receptár.
Prajeme vám jeseň a zimu plnú lásky, radosti a dobrých
chutí.

Že už teraz sa obávate prípravy vianočného pečiva?
S Vanilkovými dukátmi to bude tento rok hračka.
Ak chcete, aby sa váš Štedrý večer stal nezabudnuteľným
gastronomickým zážitkom, vyskúšajte francúzsky recept
Vianočný crocquembouche.

Halloween
Torta Pavlova s hruškami
... strana 3
Pletenec so šunkou a cuketou ... strana 4
Svätomartinské hody
Jesenná kávová torta
Makový závin so slivkami
Sviatok svätej Barbory
Jogurtový chrbát s hroznom
Vanilkové dukáty
Mikuláš
Mikulášske makrónky
Perníkové domčeky

Miriama Jóbová
Zákaznícky servis

Veselé Vianoce
Vianočný crocquembouche

Iveta Krausová
Skúšobná kuchyňa

... strana 11

... strana 5
... strana 6

Šťastný Nový rok
Silvestrovské minitortičky
Zapečená slivková
delikatesa so slaninou

... strana 14

... strana 7
... strana 8

Traja králi
Karamelové rezy
Perníkové tiramisu

... strana 15
... strana 16

... strana 9
... strana 10

... strana 13

Valentín
Jahodové blues
... strana 17
Dvojfarebné kokosové kocky ... strana 18

Rozšírte si svoju obľúbenú edíciu Pečieme s láskou
o našu najnovšiu knihu „Advent a Vianoce“, ktorá
je plná inšpiratívnych a moderných variácií.
Nechajte sa sprevádzať najkrajším obdobím
v roku, obdobím adventu a Vianoc, práve našimi
54 receptami, ktorými potešíte seba aj svojich
blízkych. Knihu si môžete objednať jednoducho
cez náš e-shop na eshop.oetker.sk
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Doba prípravy: asi 50 minút
Doba sušenia: asi 80 minút
Vystačí na: asi 12 porcií
Na korpus:
4 bielky
230 g cukru
2 zarovnané PL Gustinu jemného
kukuričného škrobu Dr.Oetker
1 PL vínneho octu
Na ozdobenie:
3 hrušky
500 ml bieleho suchého vína
250 ml vody
šťava z 1 citróna
3 bobkové listy
5 guľôčok celého korenia
2 kúsky celej škorice
3 KL tekutého medu
100 g orechov
(vlašské, pekanové, a pod.)
1 PL masla
1 PL cukru

Torta Pavlova s hruškami
magická

1 balíček Vanilkového cukru Dr.Oetker
2 PL sirupu z agáve

1. Na prípravu korpusu v mise vyšľaháme z bielkov elektrickým ručným
šľahačom na najvyššom stupni tuhý sneh. Pridáme cukor, škrob a ocot
a šľaháme, kým sa cukor úplne nerozpustí. Zmes rozdelíme na dve časti.
1 balíček Premium Zlatého klasu
Na plechy vyložené papierom na pečenie vytvoríme zo zmesi kruhy
s prírodnou vanilkou Dr.Oetker
(Ø asi 24 cm). Jeden uhladíme a pri druhom vytvoríme uprostred
300 ml mlieka
priehlbinku ako hniezdo. Vložíme do predhriatej rúry a sušíme.
20 g cukru
Elektrická rúra: 120 °C
250 ml smotany na šľahanie
Teplovzdušná rúra: 100 °C
1 balíček Smeta-fixu Dr.Oetker
Plynová rúra: stupeň 1
2 KL Extraktu Bourbon vanilka
Doba sušenia: asi 80 minút
Madagaskar Dr.Oetker
Na náplň:

Ešte potrebujeme: 2. Korpusy necháme vychladnúť.
elektrický ručný šľahač
2 plechy na pečenie (30 x 40 cm)

3. Na ozdobenie hrušky umyjeme a olúpeme. Do hrnca nalejeme víno, vodu
a šťavu z citróna. Pridáme korenie a med a povaríme asi 5 minút. Do sirupu
vložíme hrušky stopkou nahor a na miernom ohni pod pokrievkou povaríme
ešte asi 15 minút. Hrušky zo sirupu opatrne vyberieme a necháme vychladnúť.
4. Na teflónovej panvici opražíme nasekané orechy. Pridáme maslo, cukor
a vanilkový cukor a krátko skaramelizujeme. Nanesieme na papier
na pečenie a necháme vychladnúť.
5. Na prípravu náplne uvaríme Zlatý klas s mliekom a cukrom podľa návodu
na obale, ale len s 300 ml mlieka a 20 g cukru. Za občasného miešania
necháme vychladnúť. Smotanu so Smeta-fixom a extraktom vyšľaháme
elektrickým ručným šľahačom na najvyššom stupni dotuha. Asi ⅓ šľahačky
si odložíme. Zvyšok šľahačky vmiešame do vychladnutého Zlatého klasu
a nanesieme na rovný korpus. Priklopíme korpusom s priehlbinkou
a do stredu nanesieme odloženú šľahačku.
6. Hrušky nanesieme na povrch torty a ozdobíme rozdrvenými orechami
v karamele a sirupom z agáve.
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Doba prípravy: asi 45 minút
Doba pečenia: asi 25 minút
Vystačí na: asi 15 kusov
Na cesto:
300 g hladkej múky
½ balíčka Kypriaceho prášku
do pečiva Dr.Oetker
1 zarovnaná KL soli
1 zarovnaná KL cukru
125 g odtučneného tvarohu
100 ml oleja
100 ml vody
Na náplň:
1 stredná cuketa (asi 200 g)
125 g čerstvého krémového syra
s bylinkami
200 g plátkového syra (napr. gouda)
200 g šunky nakrájanej na plátky
Ešte potrebujeme:
plech na pečenie (30 x 40 cm)

Pletenec so šunkou
a cuketou

štýlový

1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s kypriacim práškom, soľou
a cukrom. Pridáme tvaroh, olej a vodu a ručne vypracujeme dohladka.
2. Na prípravu náplne cuketu umyjeme a pomocou škrabky na zemiaky
nakrájame na tenké pásiky.
3. Cesto na pomúčenej pracovnej ploche vyvaľkáme pomocou váľka na plát
s rozmermi 30 x 40 cm. Plát potrieme čerstvým syrom a na povrch rovnomerne
nanesieme plátkový syr, cuketu a šunku. Plát cesta zavinieme z oboch dlhších
strán smerom do stredu tak, aby sa zavinuté diely stretli uprostred. Závin
pomocou ostrého noža nakrájame na plátky asi 3 cm široké a naukladáme 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 25 minút

TIP:
Pečivo je možné
aj zamraziť. Po
rozmrazení pečieme
v rúre asi 5 minút.

4. Pečivo podávame najlepšie teplé.
4
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Doba prípravy: asi 40 minút
Doba pečenia: asi 35 minút
Vystačí na: asi 12 porcií
Na cesto:
1 balenie Piškótových variácií
Dr.Oetker
100 g mletých mandlí
1 balíček Vanilínového cukru
Dr.Oetker
5 vajec
50 g nastrúhanej horkej čokolády
Na náplň:
750 ml smotany na šľahanie
3 balíčky Smeta-fixu Dr.Oetker
1 balíček Vanilínového cukru
Dr.Oetker
40 g práškového cukru
15 g instantnej kávy
Na ozdobenie:
25 g mandľových plátkov
Ešte potrebujeme:
tortovú formu (Ø 26 cm)
elektrický ručný šľahač

Jesenná kávová torta
zamatová

1. Na prípravu cesta v mise zmiešame zmes na piškótové cesto s mandľami
a vanilínovým cukrom. Pridáme vajcia a vyšľaháme elektrickým ručným
šľahačom na najvyššom stupni dohladka. Nakoniec vmiešame nastrúhanú
čokoládu. 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 35 minút
2. Korpus necháme vo forme vychladnúť. Potom korpus vyberieme z formy
a pozdĺžne ho prekrojíme tak, aby bol spodný diel korpusu vyšší. Vrchný
diel korpusu rozdrobíme do misky a odložíme stranou. Spodnú časť korpusu
prenesieme na podnos a okolo neho upevníme očistený okraj formy.
3. Na prípravu náplne v mise vyšľaháme smotanu so Smeta-fixom, vanilínovým
cukrom a cukrom elektrickým ručným šľahačom na najvyššom stupni
do polotuha. Pridáme kávu a vyšľaháme dotuha. Náplň nanesieme
do formy na spodný diel korpusu a uhladíme.
4. Na ozdobenie opražíme na teflónovej panvici mandľové plátky a vmiešame
ich k rozdrobenému korpusu. Zmes nanesieme na povrch náplne, odložíme
do chladničky asi na 2 hodiny a necháme stuhnúť.
5
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Doba prípravy: asi 45 minút
Doba kysnutia: asi 30 + 10 minút
Doba pečenia: asi 35 minút
Vystačí na: 1 závin
Na cesto:
350 g polohrubej múky
1 balíček sušeného Droždia Dr.Oetker
štipka soli
2 zarovnané PL cukru
1 balíček Vanilínového cukru
Dr.Oetker
100 g rozpusteného
vychladnutého masla
125 ml vlažného mlieka
1 žĺtok
Na náplň:
200 g sliviek (mrazených
alebo kompótovaných)
70 g cukru
2 zarovnané PL strúhanky
200 g hotovej makovej náplne
Na potretie:
1 vajce
Ešte potrebujeme:

Makový závin
so slivkami

plech na pečenie (30 x 40 cm)

z babičkinho receptára

1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s droždím, soľou, cukrom
a vanilínovým cukrom. Pridáme maslo, mlieko a žĺtok a ručne vypracujeme
dohladka. Cesto poprášime múkou, prikryjeme utierkou a necháme
asi 30 minút na teplom mieste kysnúť.
2. Na prípravu náplne zmiešame slivky s cukrom.
3. Vykysnuté cesto na pomúčenej pracovnej ploche vyvaľkáme pomocou váľka
na plát s rozmermi 30 x 40 cm. Plát posypeme strúhankou, nanesieme
slivky a potrieme makovou náplňou. Kratšie kraje plátu prehneme dovnútra
asi o 2 cm, aby nám nevyliezla náplň a plát zrolujeme od dlhšieho kraja.
Závin prenesieme na plech vyložený papierom na pečenie a necháme
ešte asi 10 minút kysnúť. Povrch závinu potrieme pomocou štetca alebo
pierka rozšľahaným vajcom. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3
Doba pečenia: asi 35 minút

TIP:
Pred pečením
môžeme závin
posypať nasekanými
orechami.

4. Závin necháme vychladnúť a pred podávaním môžeme pocukrovať.
6
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Doba prípravy: asi 40 minút
Doba pečenia: asi 45 minút
Vystačí na: asi 12 porcií
Na cesto:
125 g zmäknutého masla
alebo margarínu
200 g práškového cukru
1 balíček Vanilínového cukru
Dr.Oetker
štipka soli
3 vajcia
150 g bieleho jogurtu
200 g hladkej múky
2 zarovnané KL Kypriaceho prášku
do pečiva Dr.Oetker
200 g hrozna
Na potretie a ozdobenie:
130 g bieleho jogurtu
100 g práškového cukru
1 KL Extraktu Bourbon vanilka
Madagaskar Dr.Oetker
500 g hrozna
akékoľvek ďalšie ovocie
(physalis, figy, čučoriedky)
1 bielok
1 zarovnaná PL cukru
Ešte potrebujeme:
formu na srnčí chrbát (30 x 11 cm)
elektrický ručný šľahač

Jogurtový chrbát
s hroznom

krásne vláčny

1. Na prípravu cesta vyšľaháme v mise maslo alebo margarín s cukrom,
vanilínovým cukrom a soľou elektrickým ručným šľahačom na najvyššom
stupni dohladka. Postupne po jednom zašľaháme vajcia. Pridáme jogurt,
múku zmiešanú s kypriacim práškom a na strednom stupni vyšľaháme
dohladka. Polovicu cesta nanesieme do formy vyloženej papierom
na pečenie. Na povrch nanesieme očistené hrozno, zakryjeme zvyškom
cesta a uhladíme. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3
Doba pečenia: asi 45 minút
2. Upečený korpus necháme vychladnúť.
3. Na povrch korpusu nanesieme jogurt zmiešaný s práškovým cukrom
a extraktom. Ovocie potrieme pomocou pierka bielkom, posypeme cukrom
a necháme zaschnúť. Potom ním chrbát dozdobíme.
7
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Doba prípravy: asi 20 minút
Doba pečenia: asi 12 minút (1 plech)
Vystačí na: asi 80 kusov
Na cesto:
250 g hladkej múky
1 balíček Zlatého klasu Dr.Oetker
50 g trstinového cukru
1 balenie Vanilkového struku
„Bourbon“ Dr.Oetker
200 g zmäknutého masla
Na obalenie:
100 g preosiateho práškového cukru
1 balíček Vanilkového cukru Dr.Oetker
Ešte potrebujeme:
2 plechy na pečenie (30 x 40 cm)

Vanilkové dukáty
nádych Vianoc

1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku so Zlatým klasom, cukrom
a polovicou drene zo struku. Pridáme maslo a ručne vypracujeme dohladka.
Cesto rozdelíme na štyri rovnaké diely, z ktorých vytvarujeme asi 30 cm
dlhé valčeky. Z každého valčeka ostrým nožom nakrájame 20 koliesok.
Kolieska nanesieme na plechy vyložené papierom na pečenie. Vložíme
do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3
Doba pečenia: asi 12 minút (1 plech)
2. Na obalenie v miske vymiešame práškový cukor s vanilkovým cukrom
a druhou polovicou drene zo struku. Ešte teplé pečivo v zmesi obalíme.

TIP:
Valčeky sa nám
budú lepšie
krájať, ak ich pred
krájaním uložíme
na 1 hodinu
do mrazničky.

8
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Doba prípravy: asi 40 minút
Doba sušenia: asi 12 minút (1 plech)
Vystačí na: asi 25 zlepených kusov
Na cesto:
2 bielky
100 g cukru
100 g najemno namleté mandle
160 g práškového cukru
Na náplň:
150 g polotučného tvarohu
2 zarovnané KL mletej škorice
1 balíček Vanilínového cukru
Dr.Oetker
1 balenie Vanilkového struku
„Bourbon“ Dr.Oetker
1 zarovnaná PL brusnicového džemu
Na ozdobenie:
Zdobiaca tuba biela Dr.Oetker
Zdobenie 4 druhy zlaté/strieborné
Dr.Oetker
Ešte potrebujeme:
2 plechy na pečenie (30 x 40 cm)
elektrický ručný šľahač
cukrárske vrecko s hladkou trubičkou

Mikulášske makrónky
čertovsky dobré

1. Na prípravu cesta vyšľaháme z bielkov elektrickým ručným šľahačom
na najvyššom stupni tuhý sneh. Pridáme cukor a šľaháme, kým sa úplne
nerozpustí. Nakoniec zľahka vmiešame namleté mandle zmiešané
s práškovým cukrom. Cukrárske vrecko naplníme cestom a na plechy
vyložené papierom na pečenie vytvarujeme pusinky s Ø asi 3 cm.
Plechmi niekoľkokrát pobúchame o podložku, aby sa makrónky zbavili
vzduchových bublín. Makrónky necháme na plechu ešte asi pol hodiny
schnúť. Vložíme do predhriatej rúry a sušíme.
Elektrická rúra: 150 °C
Teplovzdušná rúra: 130 °C
Plynová rúra: stupeň 2
Doba sušenia: asi 12 minút (1 plech)

TIP:
Najemno namleté
mandle je možné
nahradiť mandľovou
múkou.

9

2. Makrónky necháme vychladnúť.
3. Na prípravu náplne v mise vymiešame tvaroh so škoricou, vanilínovým
cukrom a vyškrabanou dreňou zo struku. Náplň nanesieme na spodnú
časť polovice makrónok. Do stredu nanesieme brusnicový džem. Povrch
zvyšných makrónok ozdobíme tubou a dozdobíme perličkami. Necháme
krátko zaschnúť a zlepíme s druhou polovicou makrónok.
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Doba prípravy: asi 30 minút
Doba pečenia: asi 8 minút
Vystačí na: asi 4 kusy
Na cesto:
200 g tekutého medu
100 g cukru
1 balíček Vanilínového cukru
Dr.Oetker
75 g masla alebo margarínu
300 g hladkej múky
2 zarovnané KL Kypriaceho prášku
do pečiva Dr.Oetker
1 zarovnaná KL perníkového korenia
1 balíček Finesse citrónovej kôry
Dr.Oetker
50 g mletých lieskových orieškov
Na ozdobenie:
Zdobiaca tuba biela Dr.Oetker
Ešte potrebujeme:
potravinársku fóliu
2 plechy na pečenie

Perníkové domčeky

tvrdý papier

pre malých aj veľkých

1. Na prípravu cesta v kastróliku zahrejeme med s cukrom, vanilínovým cukrom
a maslom alebo margarínom. Vymiešame dohladka a necháme vychladnúť.
V mise zmiešame múku s kypriacim práškom, korením, citrónovou kôrou
a orechami. Pridáme vychladnutú zmes a ručne vypracujeme dohladka. Cesto
zabalíme do potravinárskej fólie a necháme v chladničke asi pol hodiny odležať.
2. Na pomúčenej pracovnej ploche z cesta pomocou váľka vyvaľkáme plát
hrubý asi 5 mm. Na 1 domček si vytvoríme papierové šablóny s rozmermi
podľa obrázka nižšie, do ktorých spravíme otvory rôznych tvarov. Pomocou
šablóny vykrajujeme z cesta časti domčekov a ukladáme 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 8 minút
1,5 cm

3. Po vychladnutí ozdobíme bielou tubou
podľa vlastnej fantázie a časti domčekov
tubou zlepíme. Necháme stuhnúť.

4,5 cm

1 cm
1 cm

7 cm

7 cm

1,5 cm

1,5 cm

TIPY:

1 cm
1 cm

Na spestrenie
môžeme domčeky
ozdobiť Tubičkami
na zdobenie 4 farby
Dr.Oetker.

7 cm

1x

2x

1x

7,5 cm

6,5 cm

6,5 cm

Domčeky budú
krásne vyzerať,
aj keď ich použijeme
ako lampáše.

10
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Vianočný
crocquembouche

Vianoce vo veľkom štýle

Doba prípravy: asi 60 minút
Doba pečenia: asi 20 minút (1 plech)
Vystačí na: asi 50 kusov
Na cesto:
125 ml vody
125 ml mlieka
100 g masla

1. Na prípravu cesta v kastróliku prevaríme vodu s mliekom a maslom.
Pridáme múku zmiešanú s cukrom a soľou a vymiešame dohladka.
Zmes vložíme do misy, pridáme vajcia a vyšľaháme elektrickým ručným
šľahačom na najvyššom stupni dohladka. Cukrárske vrecko naplníme
cestom a na vymastené plechy vytvarujeme pusinky s Ø asi 3 cm.
Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

160 g hladkej múky
5 g cukru
štipka soli
4 vajcia
Na náplň:

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

1 balíček Premium Zlatého klasu
s prírodnou vanilkou Dr.Oetker

Doba pečenia: asi 20 minút (1 plech)
Počas prvých 15 minút rúru neotvárame.

150 g zmäknutého masla

2. Pečivo necháme vychladnúť.
3. Na prípravu náplne uvaríme Zlatý klas s mliekom podľa návodu na obale,
ale len so 400 ml mlieka a bez cukru. Za občasného miešania necháme
vychladnúť. Maslo s cukrom vyšľaháme do peny, postupne pridávame
vychladnutý Zlatý klas a šľaháme dohladka. Náplň vložíme do cukrárskeho
vrecka s úzkou trubičkou a pečivo naplníme. Odložíme do chladničky
a necháme stuhnúť.
4. Z tvrdého papiera a papiera na pečenie vyrobíme kornút s výškou asi 23 cm
a základňou s priemerom asi 8 cm tak, aby bol papier na pečenie z vonkajšej
strany kornútu. Kornút zošijeme zošívačkou a položíme na podnos.
5. Na ozdobenie rozpustíme polevu podľa návodu na obale. Cukor v kastróliku
necháme skaramelizovať. Asi ⅓ pečiva namáčame do polevy a ozdobíme
guľôčkami. Časť namáčame v karamele a ozdobíme guľôčkami. Pomocou
karamelu lepíme guľôčky od základne smerom nahor po celom vonkajšom
obvode kornútu. Fondán vyvaľkáme a pomocou formičky povykrajujeme
hviezdičky, ktoré použijeme na ozdobenie. Do karamelu namočíme vidličku
a vytvoríme nitky, ktorými ozdobíme dezert po celom obvode.

400 ml mlieka
50 g práškového cukru
Na ozdobenie:
1 balíček Polevy svetlej Dr.Oetker
150 g cukru
Zdobenie 4 druhy zlaté/strieborné
Dr.Oetker
1 balíček Fondánu Dr.Oetker
Ešte potrebujeme:
2 plechy na pečenie (30 x 40 cm)
elektrický ručný šľahač
cukrárske vrecko s hladkou trubičkou
(Ø asi 1 cm)
cukrárske vrecko s úzkou trubičkou
tvrdý papier veľkosti A3
zošívačku
formičku na vykrajovanie v tvare
hviezdičky

Croquembouche (čítaj krokenbuš) z francúzskeho „croque en bouche“
znamená „chrupnutie v ústach“. Skladá sa z malých profiteroliek
z odpaľovaného cesta naplnených krémom a zlepených karamelom.

TIPY:
S karamelom
pracujeme rýchlo.
Ak nám karamel
stuhne, môžeme ho
znovu rozohriať.
Začiatočníkom
odporúčame rozdeliť
cukor na karamel na tri
časti (na namáčanie,
na lepenie a na
vytvorenie nití).

12
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Doba prípravy: asi 20 minút
Doba pečenia: asi 25 minút
Vystačí na: 12 kusov
Na cesto:
160 g hladkej múky
½ balíčka Kypriaceho prášku
do pečiva Dr.Oetker
30 g preosiateho kakaa
1 zarovnaná KL mletej škorice
1 balenie Vanilkového struku
„Bourbon“ Dr.Oetker
130 g cukru
250 ml mlieka
100 ml oleja
1 KL octu
Na zlepenie a ozdobenie:
100 g malinového džemu
1 balíček Polevy de Luxe Dr.Oetker
Zdobenie 4 druhy zlaté/strieborné
Dr.Oetker
Ešte potrebujeme:
formu na muffiny
12 papierových košíčkov na muffiny
elektrický ručný šľahač

Silvestrovské minitortičky
podmanivé

1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s kypriacim práškom, kakaom,
škoricou, dreňou z vanilkového struku a cukrom. Pridáme mlieko, olej
a ocot a elektrickým ručným šľahačom na strednom stupni vyšľaháme
dohladka. Košíčky vložíme do formy a nanesieme do nich cesto. Vložíme
do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra: 170 °C
Teplovzdušná rúra: 150 °C
Plynová rúra: stupeň 3
Doba pečenia: asi 25 minút
2. Tortičky necháme vychladnúť. Potom ich raz pozdĺžne prekrojíme a zlepíme
džemom.
3. Na ozdobenie rozpustíme polevu podľa návodu na obale. Povrch tortičiek
polejeme a prikrášlime zdobením. Polevu necháme stuhnúť.
13
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Doba prípravy: asi 40 minút
Doba pečenia: asi 30 minút
Vystačí na: asi 6 porcií
Na cesto:
200 g anglickej slaniny
80 g sušených sliviek bez kôstok
150 g hladkej múky
1 balíček Kypriaceho prášku do pečiva
Dr.Oetker
1 zarovnaná KL soli
1 a ½ KL mletého čierneho korenia
100 g strúhaného tvrdého syra
3 vajcia
100 ml oleja
125 ml mlieka
Ešte potrebujeme:
teflónovú panvicu
elektrický ručný šľahač
plech na pečenie s vyšším okrajom
6 teplovzdorných pohárov alebo
6 pohárov na zaváranie (à 200 ml)

Zapečená slivková
delikatesa so slaninou

vynikajúce pohostenie

1. Na prípravu cesta na panvici orestujeme slaninu nakrájanú na kocky.
Slivky nakrájame na polovice a krátko orestujeme so slaninou.
2. V mise zmiešame múku s kypriacim práškom, soľou, čiernym korením
a syrom. Pridáme vajcia, olej a mlieko a vyšľaháme elektrickým ručným
šľahačom na strednom stupni dohladka. Vmiešame slaninu so slivkami
a cesto rozdelíme do vymastených pohárov. Poháre prenesieme na plech
a do plechu nalejeme vodu tak, aby boli poháre ponorené do výšky
aspoň 2 cm. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3
Doba pečenia: asi 30 minút

TIP:
Pre vegetariánov
je možné nahradiť
slaninu cibuľkou.

3. Poháre necháme vychladnúť.
14
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Doba prípravy: asi 40 minút
Doba pečenia: asi 25 minút
Vystačí na: asi 12 porcií
Na cesto:
150 g zmäknutého masla
alebo margarínu
150 g práškového cukru
1 balíček Vanilínového cukru
Dr.Oetker
3 vajcia
150 g hladkej múky
80 g Gustinu jemného kukuričného
škrobu Dr.Oetker
½ balíčka Kypriaceho prášku
do pečiva Dr.Oetker
2 zarovnané PL preosiateho kakaa
100 g mletých lieskových orieškov
100 ml mlieka
Na náplň:
1 balíček Originál puding
karamelový Dr.Oetker
300 ml mlieka
40 g cukru
100 g orieškovej čokolády
Na ozdobenie:
1 balíček Polevy mliečnej Dr.Oetker
½ balíčka Polevy svetlej Dr.Oetker
1 balenie Salted caramel crunch
Dr.Oetker

Karamelové rezy

neobyčajne príťažlivé

Ešte potrebujeme:
plech na pečenie (30 x 40 cm)

elektrický ručný šľahač 1. Na prípravu cesta v mise vyšľaháme maslo alebo margarín s cukrom,
vanilínovým cukrom a vajcami elektrickým ručným šľahačom na najvyššom
stupni dohladka. Pridáme múku zmiešanú so škrobom, kypriacim práškom,
kakaom a orechami a spoločne s mliekom zapracujeme do cesta.
2. 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 25 minút
3. Upečený plát necháme vychladnúť.
4. Na prípravu náplne uvaríme puding podľa návodu na obale, ale len
s 300 ml mlieka a 40 g cukru. Puding odstavíme a nalámeme do neho
čokoládu. Miešame tak dlho, kým sa čokoláda úplne nerozpustí. Plát
prekrojíme a polovicu plátu prenesieme na podnos. Potrieme náplňou
a zakryjeme druhou polovicou plátu.
5. Na ozdobenie rozpustíme obe polevy podľa návodu na obale. Tmavú
polevu rozotrieme na povrch plátu, ihneď pridáme svetlú polevu
a pomocou vidličky vytvoríme vzory. Posypeme karamelom.
15
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Doba prípravy: asi 30 minút
Doba pečenia: asi 10 minút (1 plech)
Vystačí na: asi 4 porcie
Na cesto:
250 g hladkej múky
½ balíčka Kypriaceho prášku
do perníka Dr.Oetker
140 g cukru
1 PL kakaa
1 PL medu
25 g zmäknutého masla
2 vajcia
Na krém:
1 balíček Crema Tiramisù Dr.Oetker
300 ml studeného mlieka
Na poliatie a posypanie:
1 KL instantnej kávy
100 ml vody
1 zarovnaná KL mletej škorice
Ešte potrebujeme:
2 plechy na pečenie (30 x 40 cm)
formičky na vykrajovanie
elektrický ručný šľahač

Perníkové tiramisu

aké jednoduché, také lahodné

1. Na prípravu cesta zmiešame na doske múku, kypriaci prášok, cukor, kakao,
med, maslo a vajcia. Ručne vypracujeme na hladké cesto. Pripravíme si dva
plechy vyložené papierom na pečenie. Cesto rozdelíme na polovice. Jednu
polovicu pomocou váľka vyvaľkáme na plát hrubý asi 5 mm a pomocou
formičiek povykrajujeme rôzne tvary. Zvyšok cesta po povykrajovaní pridáme
k druhej polovici. Túto časť vyvaľkáme na plát 30 x 40 cm, ale nevykrajujeme.
Povykrajované tvary prenesieme na prvý plech a vyvaľkané cesto prenesieme
na druhý plech. 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)
2. Perníčky a plát necháme vychladnúť. Plát po vychladnutí rozdrvíme
pomocou váľka.
3. Na prípravu krému vyšľaháme zmes na krém s mliekom elektrickým
ručným šľahačom podľa návodu na obale. Do pohárov vrstvíme vždy
2 PL z rozdrveného plátu, ktoré prelejeme kávou a 2 PL krému.
4. Povrch poprášime škoricou a prikrášlime perníčkom. Dezert odložíme
do chladničky stuhnúť.
16
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Doba prípravy: asi 40 minút
Doba pečenia: asi 40 minút
Vystačí na: asi 12 porcií
Na cesto:
1 balenie Piškótových variácií
Dr.Oetker
3 vajcia
50 ml oleja
50 ml vody
3 zarovnané PL preosiateho kakaa
Na náplň:
250 g polotučného tvarohu
100 g kyslej smotany
100 g práškového cukru
150 g jahôd
1 balíček Želatínového stužovača
Dr.Oetker
100 ml vody
Farba gélová potravinárska červená
Dr.Oetker
4 zarovnané PL jahodového džemu
Na ozdobenie:
1 balenie Čokoládových číslic
a písmeniek Dr.Oetker
1 balenie Čokoládových
srdiečok Dr.Oetker
Ešte potrebujeme:
tortovú formu (Ø 26 cm)

Jahodové blues
potlesk zaručený

ponorný mixér
elektrický ručný šľahač

1. Na prípravu cesta vyšľaháme zmes na piškótové cesto s vajcami, olejom,
vodou a kakaom elektrickým ručným šľahačom na najvyššom stupni dohladka
podľa návodu na obale. Cesto nanesieme do vymastenej a múkou vysypanej
formy a uhladíme. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra: 160 °C
Teplovzdušná rúra: 140 °C
Plynová rúra: stupeň 2
Doba pečenia: asi 40 minút
2. Korpus necháme vo forme vychladnúť. Potom ho vyberieme z formy
a pozdĺžne prekrojíme.
3. Na prípravu náplne v mise zmiešame tvaroh so smotanou a cukrom.
Jahody rozmixujeme a vmiešame do zmesi. Želatínový stužovač
pripravíme s vodou podľa návodu na obale a ihneď vmiešame do zmesi.
Náplň zafarbíme gélovou farbou.
4. Povrch korpusov potrieme rozohriatym džemom. Spodnú časť korpusu
prenesieme na podnos a okolo neho upevníme očistený okraj formy. Korpus
potrieme polovicou náplne, priložíme druhú polovicu korpusu a potrieme
zvyškom náplne.
5. Dozdobíme písmenkami a srdiečkami a necháme v chladničke stuhnúť.
17
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Doba prípravy: asi 30 minút
Vystačí na: asi 25 kusov
Na tmavú zmes:
200 g horkej čokolády
125 g zahusteného kondenzovaného
mlieka (salko)
75 g strúhaného kokosu
Na svetlú zmes:
200 g bielej čokolády
125 g zahusteného kondenzovaného
mlieka (salko)
75 g strúhaného kokosu
Na ozdobenie:
1 balenie Čokoládových srdiečok
Dr.Oetker
Ešte potrebujeme:
hranatú dózu (asi 20 x 20 cm)
potravinársku fóliu

Dvojfarebné
kokosové kocky

čokoládové potešenie

1. Na prípravu tmavej zmesi do kastrólika nalámeme horkú čokoládu a nad
parou vo vodnom kúpeli ju rozpustíme. Vmiešame kondenzované mlieko
a kokos a miešame, kým sa všetko nespojí. Zmes nanesieme do dózy
vyloženej potravinárskou fóliou a pomocou lyžice uhladíme.
2. Svetlú zmes pripravíme rovnakým spôsobom, nanesieme ju na tmavú zmes
a opäť pomocou lyžice uhladíme.
3. Odložíme do chladničky a necháme stuhnúť. Po stuhnutí zmes vyklopíme
z dózy, stiahneme fóliu a ostrým nožom nakrájame na kocky. Dozdobíme
srdiečkami a podávame.
18
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Chuť, ktorú si zamilujete.
■ Prémiová kvalita na trhu s krémovými práškami.
■ Premium Zlatý klas s jemnou prírodnou chuťou

a vôňou pravej vanilky.

■ Obsahuje vanilkový struk a extrakt z vanilky

Bourbon.
■ Všestranné použitie, jednoduchá

a rýchla príprava.

Napište to čokoládou
… tou najlepšou!
■ Čokoládové dekorácie

vyrobené z kvalitnej extra
horkej čokolády, ktorá
obsahuje 56 % kakaa.
■ Ideálne na zdobenie tort,

dezertov, šľahačky
aj zmrzliny.

Balenie obsahuje
72 dekoračných srdiečok
Balenie obsahuje
63 dekoračných písmeniek
a znakov a 19 dekoračných
číslic 0-9

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

