Ovocné
poklady

Receptár č. 38

Vysvetlenie použitých piktogramov a značiek:
jednoduchá príprava
stredná obťažnosť
predpokladáme už skúsenosti so zavarovaním

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.

Ovocné poklady

Radi zavárate obľúbené „ovocné poklady“ z Vašej záhradky?
Ako každý rok prichádzame s novými receptami, ktoré sme
pripravili len pre Vás! Všetky recepty sme dôkladne vyskúšali
v Skúšobnej kuchyni Dr.Oetker!
Pre jarnú pohodu skúste Rozkvitnuté rebarborovobazové želé. Oceníte jednoduchú prípravu a výbornú
chuť s vôňou bazy. Vrstvený broskyňovo-malinový džem
vyzerá výborne a je klasikou v letných mesiacoch.
V jesennom počasí zachutí Marhuľovo-nektárinkový
džem so sektom. Na zimu si určite pripravte Jahodový

Rady, tipy, recepty

Kontakt Dr.Oetker
0850 638 537 Po–Pia 08.00–14.00
www.oetker.sk

džem so zázvorom. Je aromatický a určite Vás príjemne
zahreje.
Kvalita a spoľahlivosť zaváracích prípravkov Dr.Oetker je vždy
zaručená.
Prajeme Vám veľa úspechov a dobrú chuť!

Aleš Roda
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

Vystačí na: asi 5 pohárov à 350 ml
Doba prípravy: asi 40 minút
Prísady:
850 ml rebarborovej šťavy
(asi z 1,6 kg rebarbory)
5 kvetov bazy
1 balíček Gelfixu Klasik 1 : 1 Dr.Oetker
1 kg cukru

S vôňou bazy

ROZKVITNUTÉ REBARBOROVO-BAZOVÉ ŽELÉ
1. Na prípravu želé rebarboru očistíme a nakrájame na malé kúsky. Rozmixujeme
ponorným mixérom a šťavu cez sitko prelisujeme. Kvety bazy opláchneme
a kvietky otrháme.

TIP:

Aby sa kvietky bazy
v želé dobre rozdelili,
je nutné poháre
počas chladnutia
niekoľkokrát otočiť.

2. Do veľkého hrnca nalejeme rebarborovú šťavu a pridáme Gelfix zmiešaný s 2 PL
cukru. Za stáleho miešania asi 1 minútu dôkladne povaríme. Pridáme zvyšok
cukru, privedieme do varu a povaríme ešte minimálne 5 minút.
3. Na tanierik kvapneme 1–2 KL práve prevareného želé. Ak je po vychladnutí málo
tuhé, vmiešame ešte 2 zarovnané KL Kyseliny citrónovej Dr.Oetker.
4. Prípadnú penu odoberieme, vmiešame otrhané kvietky bazy a ihneď plníme
do pripravených pohárov až po okraj. Poháre uzatvoríme viečkom, otočíme hore
dnom a asi 5 minút necháme stáť na viečku.

Vystačí na: asi 4 poháre à 350 ml
Doba prípravy: asi 40 minút
Prísady:
500 g prepasírovaných čučoriedok
(asi z 800 g čerstvých alebo
zmrazených)
500 g prepasírovaných červených
ríbezlí (asi z 900 g čerstvých alebo
zmrazených)
1 balíček Želírovacieho cukru
Extra 2 : 1 Dr.Oetker

Obľúbené

letné osvieženie

ZAMATOVÝ DŽEM Z ČUČORIEDOK A RÍBEZLÍ

1. Na prípravu zamatového džemu vložíme do hrnca prepasírované čučoriedky,
červené ríbezle, želírovací cukor a dobre premiešame. Za stáleho miešania
privedieme do varu a dôkladne povaríme minimálne 5 minút.

2. Odoberieme prípadnú penu a ihneď plníme do pripravených pohárov až po okraj.
Poháre uzatvoríme viečkom, otočíme hore dnom a asi 5 minút necháme stáť na
viečku.

TIP:

Džem možno zjemniť
Vanilkovým strukom
„Bourbon“ Dr.Oetker,
ktorý pozdĺžne
rozrežeme a nožom
vyškriabeme dužinu,
ktorú pridáme
k prepasírovanému
ovociu.

Vystačí na: asi 3 poháre à 350 ml
Doba prípravy: asi 30 minút
Prísady:
1 kg očistených jahôd
75 g nakrájaného
kandizovaného zázvoru
1 balenie Želírovacieho cukru
Extra 2 : 1 Dr.Oetker

Aromatický,
v zime zahreje
JAHODOVÝ DŽEM SO ZÁZVOROM

TIP:

Namiesto kandizovaného zázvoru
môžeme použiť
30 g čerstvého zázvoru nakrájaného
na malé kúsky.

1. Na prípravu džemu vložíme jahody do väčšieho hrnca a pomocou ponorného
mixéra čiastočne rozmixujeme. Pridáme nakrájaný zázvor, želírovací cukor
a dobre premiešame. Za stáleho miešania privedieme do varu a dôkladne
povaríme minimálne 5 minút.

2. Na tanierik kvapneme 1–2 KL práve prevareného džemu. Ak je po vychladnutí
málo tuhý, vmiešame ešte 2 zarovnané KL Kyseliny citrónovej Dr.Oetker.
3. Odoberieme prípadnú penu a ihneď plníme do pripravených pohárov až po
okraj. Uzatvoríme viečkom, poháre otočíme hore dnom a asi 5 minút necháme
stáť na viečku.

Vystačí na: asi 3 poháre à 350 ml
Doba prípravy: asi 40 minút
Prísady:
400 g jabĺk (olúpaných a nakrájaných
alebo nastrúhaných)
400 g mirabeliek (očistených,
vykôstkovaných a nakrájaných)
3 vetvičky čerstvého citrónového
tymianu
1 balíček Želírovacieho cukru
Extra 2 : 1 Dr.Oetker
200 ml cideru (jablčný kvasený nápoj)

Lahodný a osviežujúci
JABLKOVO-MIRABELKOVÝ DŽEM S CIDEROM

1. Na prípravu džemu vložíme do hrnca jablká s mirabelkami, umyté vetvičky tymianu,
želírovací cukor a dobre premiešame. Prilejeme cider. Za stáleho miešania
privedieme do varu a dôkladne povaríme minimálne 5 minút.
2. Na tanierik kvapneme 1–2 KL práve prevareného džemu. Ak je po vychladnutí málo
tuhý, vmiešame ešte 2 zarovnané KL Kyseliny citrónovej Dr.Oetker.
3. Odoberieme vetvičky tymianu, prípadnú penu a ihneď plníme do pripravených
pohárov až po okraj. Poháre uzatvoríme viečkom, otočíme hore dnom a asi 5 minút
necháme stáť na viečku.

TIPY:

- Čerstvý tymian
možno nahradiť
2 PL sušeného
tymianu, ktorý
povaríme s
džemom v čajovom
vrecku.
- Cider môžeme
nahradiť jablčným
muštom.

Vystačí na: asi 3 poháre à 350 ml
Doba prípravy: asi 30 minút
Na broskyňový džem:
400 g broskýň (olúpaných,
vykôstkovaných a nakrájaných)
100 ml 100 % pomarančového džúsu
½ balíčka Želírovacieho cukru
Extra 2 : 1 Dr.Oetker
Na malinový džem:
500 g očistených malín
½ Vanilkového struku
„Bourbon“ Dr.Oetker
½ balíčka Želírovacieho cukru
Extra 2 : 1 Dr.Oetker

Dúhová pochúťka
VRSTVENÝ BROSKYŇOVO-MALINOVÝ DŽEM

TIP:

Namiesto džúsu
môžeme použiť
čerstvú vylisovanú
šťavu z 1 ½
pomaranča.

1. Na prípravu broskyňového džemu vložíme broskyne do hrnca a pomocou
ponorného mixéra čiastočne rozmixujeme. Pridáme džús a ½ balíčka
želírovacieho cukru a dobre premiešame. Za stáleho miešania privedieme do varu
a dôkladne povaríme minimálne 5 minút. Odoberieme prípadnú penu, naplníme
poháre do polovice džemom a necháme asi 15 minút tuhnúť.
2. Na prípravu malinového džemu vložíme maliny do hrnca a pomocou ponorného
mixéra rozmixujeme. Pridáme dreň z vanilkového struku, ½ balíčka želírovacieho
cukru a dobre premiešame. Za stáleho miešania privedieme do varu a dôkladne
povaríme minimálne 5 minút. Odoberieme prípadnú penu a opatrne nalejeme
na broskyňový džem. Poháre uzatvoríme viečkom, ale neotáčame!

Vystačí na: asi 5 pohárov à 350 ml
Doba prípravy: asi 30 minút
Prísady:
600 g marhúľ
(očistených a vykôstkovaných)
600 g nektáriniek
(očistených a vykôstkovaných)
200 ml sektu
1 balenie Želírovacieho cukru
Super 3 : 1 Dr.Oetker

Chuť pre dospelých
MARHUĽOVO-NEKTÁRINKOVÝ DŽEM SO SEKTOM

1. Na prípravu džemu marhule a nektárinky čiastočne rozmixujeme vo veľkom hrnci
pomocou ponorného mixéra. Pridáme sekt a želírovací cukor. Za stáleho miešania
privedieme do varu a dôkladne povaríme minimálne 5 minút.
2. Na tanierik kvapneme 1–2 KL práve prevareného džemu. Ak je po vychladnutí
málo tuhý, vmiešame ešte 2 zarovnané KL Kyseliny citrónovej Dr.Oetker.
3. Prípadnú penu odoberieme a ihneď plníme do pripravených pohárov až po okraj.
Poháre uzatvoríme viečkom, otočíme hore dnom a asi 5 minút necháme stáť
na viečku.

TIP:

Sekt môžeme nahradiť grapefruitovým
džúsom.

Vystačí na: asi 3 poháre à 350 ml
Doba prípravy: asi 30 minút
Prísady:
500 g očistenej čiernej bazy
500 g jabĺk
(olúpaných a nakrájaných na kúsky)
1 celá škorica
1 zarovnaná KL
Kyseliny citrónovej Dr.Oetker
1 balenie Želírovacieho cukru
Extra 2 : 1 Dr.Oetker

Jesenný

pozdrav

DŽEM Z ČIERNEJ BAZY S JABLKAMI
TIP:

Ak chceme, aby bol
džem jemný a bez
kôstok, po rozmixovaní ho prepasírujeme cez sitko.

1. Na prípravu džemu vložíme čiernu bazu a jablká do väčšieho hrnca a pomocou
ponorného mixéra rozmixujeme. Pridáme škoricu, kyselinu citrónovú, želírovací
cukor a dobre premiešame. Za stáleho miešania privedieme do varu a dôkladne
povaríme minimálne 5 minút.
2. Odoberieme škoricu, prípadnú penu a ihneď plníme do pripravených pohárov
až po okraj. Uzatvoríme viečkom, poháre otočíme hore dnom a asi 5 minút
necháme stáť na viečku.

Vystačí na: asi 4 poháre à 350 ml
Doba prípravy: asi 30 minút
Prísady:
200 g cibule
2 čili papričky
1 PL oleja
600 g žltých paprík (očistených
a pokrájaných na malé kúsky)
1 kg paradajok (očistených
a pokrájaných na malé kúsky)
50 ml jablčného octu
1 balíček Kyseliny citrónovej Dr.Oetker
1 zarovnaná KL soli
½ KL mletého čierneho korenia
1 balíček Gelfixu Extra 2 : 1 Dr.Oetker
250 g cukru

Pikantné odhalenie
SALSA Z PARADAJOK A PAPRÍK

1. Na prípravu salsy cibuľu olúpeme a nakrájame najemno. Čili papričky očistíme
a nakrájame na drobné kúsky. Vo väčšom hrnci rozohrejeme olej, pridáme cibuľu
a osmažíme ju dozlata. Postupne pridávame papriku, ktorú krátko osmažíme,
paradajky, čili papričky, ocot, kyselinu citrónovú, soľ, čierne korenie a asi 3 minúty
podusíme.
2. Obsah balíčka Gelfix zmiešame s cukrom, pridáme do zmesi a za stáleho
miešania asi 8 minút dôkladne povaríme.
3. Prípadnú penu odoberieme a plníme do pripravených pohárov až po okraj.
Uzatvoríme dôkladne viečkom, poháre otočíme hore dnom a asi 5 minút necháme
stáť na viečku.
Upozornenie: Pri manipulácii s čili papričkami odporúčame použiť gumové rukavice.

TIP:

Salsa je vhodná
ku grilovanému mäsu,
syrom a zemiakovým
lupienkom.

Dodá lesk Vášmu ovociu.
Novinka! Tortové želé žlté.

■ Obľúbený a rýchly pomocník
v kuchyni.

■ Teraz k dispozícii tri druhy.
■ Podtrhne farby a dodá lesk
Vášmu ovociu.

■ Jednoduchá príprava – stačí

zmiešať s vodou a minútu povariť.

Máte chuť na niečo extra?

■ Tortové želé je rastlinného pôvodu.

Premium Puding Čokoláda & Mäta
je poctivý krémový puding s výnimočnou
harmonickou kombináciou dvoch druhov kakaa
zo Západnej Afriky s jemnou sviežou prírodnou
chuťou mäty.

■ Puding obsahuje 20 % kakaa,

čokoládové vločky a prírodnú
arómu z mäty piepornej.

■ Bez umelých farbív a aróm.
■ Klasická príprava pudingu
s 0,5 l plnotučného mlieka.

■ Záruka mimoriadneho
chuťového zážitku.

SVĚŽÍ MÁTA
PEPRNÁ

SVIEŽA MÄTA
PIEPORNÁ

