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ľahká príprava

stredná obtiažnosť

predpokladáme skúsenosti s pečením

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. 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.

Vysvetlenie použitých piktogramov a značiek:
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prvá jarná lastovička v podobe veselého a sladkého receptára 
Dr.Oetker je tu. A preto sa už teraz môžete potešiť s našimi 16 úplne 
novými a originálnymi receptami odskúšanými v našej Skúšobnej 
kuchyni Dr.Oetker.  

Na veľkonočné sviatky pripravte pre svojich hostí lahodný Lemon tart 
alebo Linecké kolieska so snehovým venčekom. Na májové dni 
a pre všetkých zamilovaných sme pripravili originálne Májové srdiečka
alebo Kvetinovú Pavlovu. Tá pri podarovaní určite poteší každého. 

Prekvapte svoju mamičku na Deň matiek sladkým darčekom, 
Čokoládovou tartaletkou. Domáca vanilková zmrzlina urobí deťom 
radosť nielen v deň ich sviatku. Otcom k ich sviatku zas urobí určite 
radosť Duo dezert so želé. 

Alebo sa všetci len tak s radosťou zahryznite do Farebných šišiek 
alebo Farebného kokosového tunela. Tento jarný receptár je veselý 
a hravý – plný nových chutí a farieb! 

A na úplný záver ešte jedno prekvapenie! Potešte všetkých futbalových
fanúšikov našou Futbalovou loptou a povzbudzujte našu reprezentáciu
pri ich dôležitých zápasoch.

Veselú jar a veľa slniečka!

Lucie Dalíková                                   
Zákaznícky servis                                   

Iveta Krausová
Skúšobná kuchyňa

Čakáte milú návštevu, blíži sa dôležitá 
oslava alebo k vám majú prísť priatelia? 

Tak nečakajte a objednajte si našu novú 
knihu s 55 receptami „Sladké pohostenie 
pre návštevu, na oslavu a posedenie 
s priateľmi” na www.eshop.oetker.sk
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1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s cukrom a soľou. Pridáme maslo 
alebo margarín, vajcia a ručne vypracujeme dohladka. Cesto rovnomerne 
nanesieme na dno a na okraje vymastenej a múkou vysypanej formy. 
Na niekoľkých miestach cesto poprepichujeme vidličkou. Vložíme 
do predhriatej rúry a predpečieme.

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

Doba pečenia: asi 15 minút

2. Korpus necháme mierne vychladnúť.

3. Na prípravu náplne v mise vyšľaháme nátierkové maslo s cukrom, vanilkovým 
cukrom, citrónovou šťavou, vajcami, kôrou a farbou elektrickým ručným 
šľahačom na strednom stupni dohladka. Náplň nanesieme na korpus. 
Vložíme do rúry a dopečieme pri rovnakej teplote ako v bode 1.  

Doba pečenia: asi 30 minút

4. Na horúci koláč nanesieme kyslú smotanu, uhladíme a necháme 
vychladnúť.

5. Na ozdobenie nakrájame citrón na tenké plátky a poukladáme ich na koláč. 
Prikrášlime lístkami mäty alebo medovky a odložíme do chladničky.

Doba prípravy: asi 45 minút

Doba pečenia: asi 15 + 30 minút

Vystačí na: asi 12 porcií

Na cesto:

130 g polohrubej múky

40 g práškového cukru

½ KL soli

120 g zmäknutého masla 
alebo margarínu

2 vajcia

Na náplň:

200 g nátierkového masla 

90 g cukru

1 balíček Vanilkového cukru Dr.Oetker

šťava z 2 citrónov

2 vajcia

1 balíček Finesse citrónovej kôry 
Dr.Oetker

Farba gélová potravinárska žltá 
Dr.Oetker

Na ozdobenie:

300 g kyslej smotany

1 chemicky neošetrený citrón

lístky mäty alebo medovky

Ešte potrebujeme:

koláčovú formu (Ø 27 cm)

elektrický ručný šľahač

TIP:
Koláč môžeme 
pripraviť aj s limetkou
a zafarbiť zelenou 
gélovou farbou
Dr.Oetker.
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1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s cukrom. Pridáme maslo alebo 
margarín, vajcia a ručne vypracujeme dohladka. Cesto na pomúčenej pracovnej 
ploche vyvaľkáme pomocou váľka na plát s hrúbkou asi 5 mm. Formičkou 
povykrajujeme kolieska a poukladáme 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 12 minút (1 plech)

2. Kolieska necháme vychladnúť.

3. Na prípravu bezé v mise vyšľaháme z bielkov, cukru a citrónovej šťavy 
elektrickým ručným šľahačom na najvyššom stupni tuhý sneh. Snehom 
naplníme cukrárske vrecko a na plechu vyloženom papierom na pečenie 
tvarujeme venčeky vo veľkosti koliesok. Vložíme do predhriatej rúry a sušíme.

Elektrická rúra: 90 °C
Teplovzdušná rúra: 70 °C
Plynová rúra: stupeň 1
Doba sušenia: asi 1 hodinu (1 plech)

4. Venčeky necháme vychladnúť.

5. Na ozdobenie necháme kompót na sitku odkvapkať a šťavu zachytíme. Tortové 
želé pripravíme so šťavou a cukrom podľa návodu na obale a ku koncu varenia 
pridáme arómu a kôru. Na kolieska poukladáme venčeky, do stredu vložíme 
ananás, na ktorý pomocou lyžice nanesieme želé a necháme stuhnúť.

Doba prípravy: asi 50 minút

Doba pečenia: asi 12 minút (1 plech)

Doba sušenia: asi 1 hodina (1 plech)

Vystačí na: asi 35 kusov

Na cesto:

400 g hladkej múky

100 g práškového cukru

200 g zmäknutého masla 
alebo margarínu

1 vajce

Na bezé:

4 bielky

320 g cukru

1 PL citrónovej šťavy

Na ozdobenie:

ananásový kompót (hmotnosť 
po odkvapkaní asi 340 g)

1 balíček Tortového želé žltého Dr.Oetker

250 ml šťavy z kompótu 
(prípadne doplnenej vodou)

1 zarovnaná PL cukru

½ KL Citrónovej arómy Dr.Oetker

1 balíček Finesse citrónovej kôry 
Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

formičku na vykrajovanie 
v tvare kolieska (Ø 7 cm)

2 plechy na pečenie

elektrický ručný šľahač

cukrárske vrecko so zrezanou 
trubičkou

TIPY:
Kolieska môžeme
zlepiť krémom, ktorý
pripravíme zo Zlatého
klasu Dr.Oetker. 

Na jednoduchšie 
vytvorenie veľkosti
venčekov použijeme
papier na pečenie
z pečenia koliesok,
na ktorom nám 
zostali obrysy.
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1. Na prípravu cesta v mise vyšľaháme vajcia s cukrom, škoricovým cukrom, arómou, 
sirupom a olejom elektrickým ručným šľahačom na strednom stupni do peny. 
Pridáme múku zmiešanú s kypriacim práškom a soľou a vyšľaháme dohladka. 
Nakoniec vmiešame nahrubo nastrúhanú mrkvu a nasekané orechy. Cesto 
nanesieme do košíčkov vo forme. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 170 °C
Teplovzdušná rúra: 150 °C
Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 30 minút

2. Muffiny necháme vychladnúť.

3. Na prípravu krému v mise vyšľaháme nátierkové maslo s cukrom, sirupom, 
citrónovou šťavou a maslom elektrickým ručným šľahačom na strednom 
stupni dohladka. Krémom naplníme cukrárske vrecko a nanesieme 
na vychladnuté muffiny. 

4. Na ozdobenie zafarbíme ¾ marcipánu červenou a žltou gélovou farbou tak, 
aby sme získali oranžovú farbu. Na pracovnej ploche posypanej práškovým 
cukrom vytvoríme valček, ktorý rozdelíme na 12 rovnakých dielov a vytvarujeme 
mrkvičky. Zvyšok marcipánu zafarbíme zelenou gélovou farbou a vytvoríme 
vňať. Mrkvičky prikrášlime vňaťou a nanesieme na povrch krému. Odložíme 
do chladničky a necháme stuhnúť.

Doba prípravy: asi 30 minút

Doba pečenia: asi 30 minút

Vystačí na: 12 kusov

Na cesto:

2 vajcia

120 g trstinového cukru

1 balíček Škoricového cukru Dr.Oetker

½ KL Arómy vanilkovej Dr.Oetker

1 PL javorového sirupu

100 ml oleja

180 g polohrubej múky 

2 zarovnané KL Kypriaceho prášku 
do pečiva Dr.Oetker

štipka soli

3 stredne veľké mrkvy

70 g vlašských orechov

Na krém:

200 g nátierkového masla

90 g práškového cukru

1 KL javorového sirupu

šťava z ½ citróna

50 g zmäknutého masla

Na ozdobenie:

1 balíček Marcipánu Dr.Oetker

Farba gélová potravinárska 
červená Dr.Oetker

Farba gélová potravinárska 
žltá Dr.Oetker

Farba gélová potravinárska 
zelená Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

formu na muffiny

12 papierových košíčkov na muffiny

elektrický ručný šľahač

cukrárske vrecko s hladkou trubičkou

TIP:
Do cesta môžeme
pridať korenie, napr.
mletý kardamóm,
mletý klinček alebo
korenie do perníka. 
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Doba prípravy: asi 45 minút

Doba kysnutia: asi 30 + 15 minút

Vystačí na: asi 20 kusov

Na cesto:

250 g hladkej múky

1 balíček sušeného Droždia Dr.Oetker

štipka soli

70 g cukru

1 zarovnaná KL Finesse citrónovej 
kôry Dr.Oetker

200 ml vlažného mlieka

1 žĺtok

30 g rozpusteného masla

1 PL rumu

Na smaženie:

olej

Na ozdobenie:

2 balíčky Polevy svetlej Dr.Oetker

Farba gélová potravinárska 
červená Dr.Oetker

Farba gélová potravinárska 
žltá Dr.Oetker

Zdobenie pestré Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

fritézu alebo vyššiu panvicu 
na smaženie

pohárik (Ø 6 cm) 

TIP:
Šišky môžeme 
rozkrojiť a naplniť
Krémovou náplňou
Dr.Oetker alebo 
pikantným džemom.

1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s droždím, soľou, cukrom a kôrou. 
Pridáme mlieko, žĺtok, maslo, rum a ručne vypracujeme dohladka. Cesto 
poprášime múkou, prikryjeme utierkou a necháme na teplom mieste asi 
30 minút kysnúť.

2. Vykysnuté cesto na pomúčenej pracovnej ploche vyvaľkáme pomocou váľka 
na plát hrubý asi 2 cm. Pomocou pohárika povykrajujeme kolieska. Zakryjeme 
ich utierkou a necháme ešte asi 15 minút kysnúť.

3. Vo fritéze alebo na panvici vo vyššej vrstve oleja šišky smažíme po oboch 
stranách do zlatista. Po usmažení necháme šišky odkvapkať na papierovom 
obrúsku, aby sme ich zbavili prebytočného oleja.

4. Na ozdobenie rozpustíme polevy podľa návodu na obaloch. Nalejeme ich 
do 2 misiek a každú zafarbíme na inú farbu. Šišky namáčame do farebnej 
polevy a hneď posypeme zdobením. Polevu necháme stuhnúť.

Na zafarbenie polevy môžeme použiť aj ostatné gélové farby Dr.Oetker 
a prikrášliť iným zdobením Dr.Oetker.
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1. Na prípravu cesta v mise vyšľaháme vajcia s cukrom a vanilínovým cukrom 
elektrickým ručným šľahačom na najvyššom stupni do peny. Pridáme maslo, 
jogurt a múku zmiešanú s kypriacim práškom a vymiešame dohladka. Cesto 
rozdelíme na polovice. Do jednej polovice zamiešame kakao a čiernu gélovú 
farbu a druhú zafarbíme ružovou farbou. Do stredu vymastenej a múkou 
vysypanej formy nanesieme najskôr 2 PL tmavého cesta, potom 2 PL 
ružového cesta. Cestá sa nám začnú rozlievať. Tento postup opakujeme 
až do spotrebovania oboch ciest. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme. 

Elektrická rúra: 170 °C
Teplovzdušná rúra: 150 °C
Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 30 minút

2. Korpus necháme vychladnúť, vyberieme z formy a položíme na podnos. 

TIP:
Múčnik môžeme
ozdobiť Šľahačkou 
v prášku Dr.Oetker 
a ovocím. 

Doba prípravy: asi 45 minút

Doba pečenia: asi 30 minút

Vystačí na: asi 12 porcií

Na cesto:

4 vajcia

160 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

150 g rozpusteného masla

250 g bieleho jogurtu

250 g hladkej múky

1 balíček Kypriaceho prášku 
do pečiva Dr.Oetker

2 zarovnané KL preosiateho kakaa

Farba gélová potravinárska 
čierna Dr.Oetker

Farba gélová potravinárska 
ružová Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

tortovú formu (Ø 26 cm)

elektrický ručný šľahač
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1. Na prípravu cesta v mise vyšľaháme vajcia s cukrom a vanilínovým cukrom 
elektrickým ručným šľahačom na najvyššom stupni do peny. Postupne 
na najnižšom stupni zašľaháme smotanu a múku zmiešanú s kypriacim 
práškom. Polovicu cesta nalejeme do vymastenej a múkou vysypanej formy. 
Druhú polovicu zafarbíme gélovou farbou a primiešame brusnice. Nalejeme 
do formy a pomocou vidličky zapracujeme do svetlého cesta tak, aby sme 
vytvorili mramorovanie. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

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

Doba pečenia: asi 50 minút

2. Bábovku vyklopíme a necháme vychladnúť. 

3. Na ozdobenie na panvici opražíme mandle a necháme ich vychladnúť. Polevu 
pripravíme s mliekom podľa návodu na obale, zafarbíme gélovou farbou 
a nalejeme ju na bábovku. Ihneď posypeme mandľami a necháme stuhnúť.

Doba prípravy: asi 30 minút

Doba pečenia: asi 50 minút

Vystačí na: asi 16 porcií

Na cesto:

3 vajcia

150 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

250 ml smotany na šľahanie

250 g polohrubej múky

1 balíček Kypriaceho prášku 
do pečiva Dr.Oetker

Farba gélová potravinárska 
ružová Dr.Oetker

2 zarovnané PL nasekaných 
sušených brusníc

Na ozdobenie:

2 zarovnané PL mandľových lupienkov

1 balíček Polevy v prášku s citrónovou 
príchuťou Dr.Oetker

3 PL studeného mlieka

Farba gélová potravinárska 
ružová Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

formu na bábovku (Ø 23 cm)

elektrický ručný šľahač

TIP:
Miesto brusníc
môžeme použiť 
kandizované 
višne. 
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1. Na prípravu hmoty v mise zmiešame kokos s cukrom a mliekom. Pridáme maslo, 
bielok a rum a ručne vypracujeme dohladka. Hmotu rozdelíme na 4 diely. Jeden 
diel necháme nezafarbený. Druhý diel zafarbíme kakaom, tretí diel žltou farbou 
a štvrtý diel červenou farbou.

2. Hmotu odložíme asi na 20 minút do chladničky. Potom z každého dielu vytvarujeme
valčeky, spojíme ich k sebe, jemne povaľkáme a vytvarujeme do tvaru tunela. 
Odložíme do chladničky asi na 2 hodiny a necháme stuhnúť.

3. Na potretie rozpustíme polevu podľa návodu na obale, nanesieme na tunel 
a ihneď posypeme zdobením. Odložíme do chladničky a necháme stuhnúť.

Doba prípravy: asi 20 minút

Vystačí na: asi 25 porcií

Na hmotu:

200 g strúhaného kokosu

200 g preosiateho práškového cukru

3 zarovnané PL sušeného mlieka

240 g rozpusteného masla

1 bielok

2 PL rumu

1 zarovnaná PL preosiateho kakaa

Farba gélová potravinárska 
žltá Dr.Oetker

Farba gélová potravinárska 
červená Dr.Oetker

Na potretie:

1 balíček Polevy tmavej Dr.Oetker

1 balenie Zdobenia tmavého 
Dr.Oetker

TIP:
Miesto polevy 
môžeme tunel 
obaliť v kokose. 
Na spestrenie 
môžeme 
kokos zafarbiť
Farbou gélovou
potravinárskou
Dr.Oetker. 
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Doba prípravy: asi 40 minút

Vystačí na: asi 12 porcií

Na želé:

3 balíčky Tortového želé žltého 
Dr.Oetker

700 ml ovocnej šťavy alebo džúsu

2 zarovnané PL cukru

Na náplň:

500 g mascarpone

2 balíčky Vanilkového cukru Dr.Oetker

1 KL Vanilkového extraktu Dr.Oetker

1 balíček Finesse citrónovej kôry 
Dr.Oetker

200 g práškového cukru

1 balíček Želatínového stužovača 
Dr.Oetker

100 ml vlažnej vody

200 ml smotany na šľahanie

Ešte potrebujeme:

plech na pečenie (20 x 30 cm)

elektrický ručný šľahač

TIPY:
Dezert môžeme 
podávať so šľahač-
kou a lístkom mäty
alebo medovky.

Na dezert môžeme
pred naliatím 
poslednej vrstvy 
želé naukladať 
ovocie (napr. mar-
hule alebo ananás).

1. Na prípravu dezertu pripravíme tortové želé podľa návodu na obale so šťavou 
alebo džúsom a cukrom. Na plech opláchnutý studenou vodou nalejeme 
⅓ želé a necháme v chladničke stuhnúť.

2. Na prípravu náplne v mise zmiešame mascarpone s vanilkovým cukrom, 
extraktom, kôrou a cukrom a vymiešame dohladka. Želatínový stužovač 
pripravíme s vodou podľa návodu na obale a ihneď vmiešame do zmesi. 
Smotanu vyšľaháme elektrickým ručným šľahačom na najvyššom stupni 
dotuha a zľahka vmiešame do zmesi.

3. Na stuhnuté želé nanesieme polovicu náplne a uhladíme. Nalejeme druhú 
tretinu želé a odložíme do chladničky stuhnúť (ak želé v kastróliku stuhlo, 
môžeme ho znovu rozohriať).

4. Nanesieme druhú polovicu náplne a zalejeme zvyšným želé. Odložíme aspoň 
na 2 hodiny do chladničky stuhnúť. Potom dezert nakrájame na kocky.
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Doba prípravy: asi 40 minút

Doba sušenia: asi 20 + 40 minút (1 plech)

Vystačí na: asi 15 kusov 

Na bezé:

4 bielky

220 g práškového cukru

2 PL octu

2 KL Solamylu jemného kukuričného 
škrobu Dr.Oetker

Farba gélová potravinárska 
červená Dr.Oetker

Farba gélová potravinárska 
žltá Dr.Oetker

Na ozdobenie:

250 ml smotany na šľahanie

1 balíček Smeta-fixu Dr.Oetker

250 g ovocia (maliny, čučoriedky, 
jahody, černice)

Ešte potrebujeme:

2 plechy na pečenie (30 x 40 cm)

elektrický ručný šľahač

2 cukrárske vrecká so zrezanou 
trubičkou

Čo je Pavlova?

Ľahký snehový 
múčnik so šľahačkou 
a ovocím, pripravuje
sa z bielkov, cukru, 
škrobu a octu. 
Múčnik je 
pomenovaný 
po ruskej 
primabaleríne 
Anne Pavlovej. 

1. Na prípravu bezé v mise vyšľaháme z bielkov elektrickým ručným šľahačom 
na najvyššom stupni tuhý sneh. Pridáme cukor, ocot, Solamyl a krátko 
zašľaháme. Hmotu rozdelíme na polovice a každú zafarbíme. Jednu polovicu 
zafarbíme červenou farbou a druhú žltou farbou. Cukrárske vrecká naplníme 
a na plechu vyloženom papierom na pečenie vytvarujeme kvietky. Vložíme 
do predhriatej rúry a sušíme. 

Elektrická rúra: 140 °C
Teplovzdušná rúra: 120 °C
Plynová rúra: stupeň 1

Doba sušenia: asi 20 minút (1 plech)

2. Potom znížime teplotu a sušíme ďalej.

Elektrická rúra: 70 °C
Teplovzdušná rúra: 50 °C
Plynová rúra: stupeň 1

Doba sušenia: asi 40 minút (1 plech)

3. Kvietky necháme vychladnúť.

4. Na ozdobenie vyšľaháme smotanu so Smeta-fixom elektrickým ručným 
šľahačom na najvyššom stupni dotuha. Naplníme cukrárske vrecko, 
nanesieme na kvietky a prikrášlime ovocím.
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Doba prípravy: asi 40 minút

Doba sušenia: asi 2 hodiny (1 plech)

Vystačí na: asi 30 kusov 

Na bezé:

3 bielky

200 g cukru

1 KL citrónovej šťavy

Farba gélová potravinárska 
červená Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

2 plechy na pečenie (30 x 40 cm)

elektrický ručný šľahač

cukrárske vrecko so zrezanou 
trubičkou 

TIP:
Z bezé môžeme 
vytvarovať aj iné 
tvary, prípadne
môžeme sneh 
zafarbiť ďalšími 
gélovými farbami
Dr.Oetker 
a vytvarovať 
napr. písmenká. 

1. Na prípravu bezé v mise vyšľaháme z bielkov a cukru elektrickým ručným 
šľahačom na najvyššom stupni tuhý sneh. Zľahka vmiešame citrónovú šťavu 
a farbu. Cukrárske vrecko naplníme a na plechu vyloženom papierom 
na pečenie vytvarujeme srdiečka. Vložíme do predhriatej rúry a sušíme.

Elektrická rúra: 90 °C
Teplovzdušná rúra: 60 °C
Plynová rúra: stupeň 1

Doba sušenia: asi 2 hodiny (1 plech)

2. Srdiečka necháme vychladnúť.

Čo je bezé? Ľahké chrumkavé cesto vyšľahané z bielkov na tuhý sneh. 
Cesto nepečieme, ale sušíme pri nízkej teplote v mierne pootvorenej rúre.
Uchovávame v suchu.
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1. Na prípravu cesta v mise vyšľaháme žĺtky s cukrom a vanilínovým cukrom 
elektrickým ručným šľahačom na najvyššom stupni do peny. Z bielkov 
vyšľaháme tuhý sneh a po častiach spoločne s múkou vmiešame do peny. 
Cesto zafarbíme žltou farbou a nanesieme do vymastenej a múkou vysypanej 
formy. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.  

Elektrická rúra: 170 °C
Teplovzdušná rúra: 150 °C
Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 40 minút

2. Korpus necháme vychladnúť. 

3. Na prípravu náplne v mise vyšľaháme maslo s cukrom, vanilínovým cukrom 
a mliekom elektrickým ručným šľahačom na najvyššom stupni dohladka. 
Polovicu náplne zafarbíme ružovou farbou. Druhú polovicu rozdelíme 
na dve časti. Jednu zafarbíme modrou farbou a druhú zelenou.

4. Korpus vyberieme z formy, položíme na podnos a dvakrát ho pozdĺžne rozkrojíme.

5. Modrú náplň nanesieme na spodný diel korpusu, prikryjeme druhým dielom 
a nanesieme zelenú náplň. Priložíme vrchný diel korpusu a zľahka pritlačíme. 
Povrch a strany torty potrieme ružovou náplňou a tortu odložíme do chladničky.

6. Na ozdobenie zafarbíme marcipán červenou farbou. Na pracovnej ploche 
posypanej práškovým cukrom vyvaľkáme marcipán pomocou váľka. Formičkami 
povykrajujeme srdiečka a tortu nimi ozdobíme.

Doba prípravy: asi 45 minút

Doba pečenia: asi 40 minút

Vystačí na: asi 12 porcií

Na cesto:

6 žĺtkov

160 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

6 bielkov

150 g polohrubej múky

Farba gélová potravinárska 
žltá Dr.Oetker

Na náplň:

500 g zmäknutého masla

350 g práškového cukru

3 balíčky Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

100 ml vlažného mlieka

Farba gélová potravinárska 
ružová Dr.Oetker

Farba gélová potravinárska 
modrá Dr.Oetker

Farba gélová potravinárska 
zelená Dr.Oetker

Na ozdobenie:

½ balíčka Marcipánu Dr.Oetker

Farba gélová potravinárska 
červená Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

tortovú formu (Ø 26 cm)

elektrický ručný šľahač

formičky na vykrajovanie 
v tvare srdiečok

TIP:
Tortu môžeme 
ozdobiť podľa 
príležitosti zdobením
Dr.Oetker.
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1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s cukrom. 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 3

Doba pečenia: asi 20 minút

2. Korpusy necháme asi 5 minút chladnúť, potom ich z formičiek vyklopíme 
a necháme vychladnúť.

3. Na prípravu náplne nalejeme do kastrólika smotanu. Pridáme maslo, med, 
vanilínový cukor a kávu a za stáleho miešania zahrievame, kým sa maslo 
nerozpustí. Stiahneme zo sporáka a do zmesi nalámeme polevy. Miešame, 
kým sa polevy nerozpustia. Necháme vychladnúť a odložíme asi na 3 hodiny 
do chladničky, najlepšie cez noc.

4. Náplň vyšľaháme elektrickým ručným šľahačom na najvyššom stupni dotuha, 
vložíme do cukrárskeho vrecka a nanesieme na tartaletky. 

5. Na ozdobenie rozpustíme polevu podľa návodu na obale. Nalejeme ju do misky 
a zafarbíme ružovou farbou. Polevu nalejeme do vrecka a tartaletky ozdobíme. 
Prikrášlime malinami a odložíme do chladničky. 

Doba prípravy: asi 45 minút

Doba pečenia: asi 20 minút

Vystačí na: 16 kusov

Na cesto:

400 g hladkej múky

100 g cukru

200 g zmäknutého masla 
alebo margarínu

1 vajce

Na náplň:

400 ml smotany na šľahanie

50 g masla

3 KL tekutého medu

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

1 zarovnaná KL instantnej kávy

2 balíčky Polevy tmavej Dr.Oetker

Na ozdobenie:

1 balíček Polevy svetlej Dr.Oetker

Farba gélová potravinárska 
ružová Dr.Oetker

250 g čerstvých malín

Ešte potrebujeme:

plech na pečenie

16 formičiek na tartaletky (Ø 10 cm)

elektrický ručný šľahač

cukrárske vrecko s hladkou trubičkou

TIP:
Na urýchlenie 
prípravy môžeme 
tartaletky naplniť
Krémovou náplňou
čokoládovou
Dr.Oetker.
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Doba prípravy: asi 30 minút

Doba pečenia: asi 4 + 10 minút

Vystačí na: 1 roládu 

Na cesto:

4 bielky

60 g cukru

4 žĺtky

100 g cukru

130 g hladkej múky

1 zarovnaná KL Kypriaceho prášku 
do pečiva Dr.Oetker

½ balenia Farby gélovej 
potravinárskej červenej Dr.Oetker

Na náplň:

250 ml smotany na šľahanie

1 balíček Smeta-fixu Dr.Oetker

1 zarovnaná PL cukru

1 balíček Vanilkového cukru Dr.Oetker

½ balenia Farby gélovej 
potravinárskej červenej 
alebo ružovej Dr.Oetker

150 g čerstvých jahôd

Ešte potrebujeme:

plech na pečenie (30 x 40 cm)

elektrický ručný šľahač

cukrárske vrecko s hladkou trubičkou
1. Na prípravu cesta v mise vyšľaháme z bielkov elektrickým ručným šľahačom 

na najvyššom stupni tuhý sneh, do ktorého ku koncu šľahania zašľaháme 
60 g cukru. Vo väčšej mise vyšľaháme žĺtky so 100 g cukru do peny. Pridáme 
múku zmiešanú s kypriacim práškom a sneh a metličkou zľahka vymiešame 
dohladka.

2. Z cesta odoberieme 3 PL a vmiešame gélovú farbu. Zafarbené cesto nanesieme 
do cukrárskeho vrecka a na plech vyložený papierom na pečenie spravíme bodky. 
Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 200 °C
Teplovzdušná rúra: 180 °C
Plynová rúra: stupeň 4
Doba pečenia: asi 4 minúty 

3. Na bodky ihneď nanesieme zvyšok cesta a opatrne rozotrieme po celom plechu. 
Vložíme do rúry a dopečieme pri rovnakej teplote ako v bode 2. 

Doba pečenia: asi 10 minút

4. Upečený plát ihneď vyklopíme na papier na pečenie posypaný práškovým 
cukrom. Opatrne odstránime papier na pečenie, na ktorom sa plát piekol, 
a plát prevrátime tak, aby boli bodky na spodnej strane. Plát pomocou papiera 
na pečenie opatrne zrolujeme, prikryjeme utierkou a necháme vychladnúť.

5. Na prípravu náplne v mise vyšľaháme smotanu so Smeta-fixom, cukrom 
a vanilkovým cukrom elektrickým ručným šľahačom dotuha. Pridáme gélovú 
farbu a krátko zašľaháme. 

6. Vychladnutý plát opatrne rozbalíme, potrieme náplňou a poukladáme naň 
jahody. Zrolujeme a odložíme do chladničky. Pred podávaním necháme 
v chladničke aspoň 1 hodinu.

TIP:
Rúra musí byť 
dôkladne predhriata,
aby sa roláda pri 
pečení nevysušila
a pri rolovaní 
nelámala. 
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1. Na prípravu zmrzliny v mise vo vodnom kúpeli vyšľaháme elektrickým ručným 
šľahačom na najvyššom stupni tuhý sneh z bielkov. V inej mise vyšľaháme 
elektrickým ručným šľahačom na najvyššom stupni smotanu dotuha. 
Vo väčšej mise vo vodnom kúpeli vyšľaháme na najvyššom stupni žĺtky 
s cukrom, vanilkovým cukrom a extraktom dohladka.

2. Do žĺtkovej zmesi pridáme sneh a šľahačku a metličkou zľahka vymiešame 
dohladka. Potom nalejeme do uzatvárateľnej nádoby, odložíme do mrazničky 
a necháme cez noc zmraziť.

3. Aby sa nám zmrzlina jednoduchšie podávala, necháme ju mierne rozmraziť.

Doba prípravy: asi 20 minút

Vystačí na: asi 6 porcií

Na zmrzlinu:

3 bielky

250 ml smotany na šľahanie

3 žĺtky

60 g cukru

2 balíčky Vanilkového cukru Dr.Oetker

1 PL Vanilkového extraktu Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

elektrický ručný šľahač

TIP:
Pre milovníkov 
pravej vanilky 
môžeme do zmrzliny
pridať dreň
z Vanilkového struku
Dr.Oetker. Môžeme
pridať aj kúsky 
čokolády, oriešky 
a pre deti lentilky.

Vajcia šľaháme 
v horúcom 
vodnom kúpeli, 
aby sme zaistili 
ich zdravotnú 
neškodnosť.
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1. Na prípravu dezertu necháme kompót odkvapkať cez sitko.

2. Tortové želé pripravíme podľa návodu na obale s džúsom a cukrom. 
Do želé vmiešame kôru a mandarínky a plníme do polovice pohárov. 
Poháre nakloníme našikmo a necháme stuhnúť.

3. Dessert chocolat pripravíme s mliekom a cukrom podľa návodu na obale, 
nanesieme na stuhnuté želé a necháme vychladnúť.

Doba prípravy: asi 20 minút

Vystačí na: 4 porcie

Na želé:

mandarínkový kompót (hmotnosť 
po odkvapkaní asi 175 g)

1 balíček Tortového želé 
žltého Dr.Oetker

250 ml pomarančového džúsu

2 zarovnané PL cukru

1 balíček Finesse citrónovej kôry 
Dr.Oetker

Na dezert:

1 balíček Dessert Chocolat 
60 % cacao Dr.Oetker

400 ml plnotučného mlieka

45 g cukru

Ešte potrebujeme:

elektrický ručný šľahač

4 sklenené poháre

TIP:
Dezert môžeme 
podávať so šľahač-
kou a strúhanou 
čokoládou.
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Doba prípravy: asi 90 minút

Doba pečenia: asi 40 minút

Vystačí na: asi 24 porcií

Na cesto:

100 g cukru

200 ml teplej vody

6 žĺtkov

250 g práškového cukru

6 bielkov

300 g polohrubej múky

1 balíček Kypriaceho prášku 
s vínnym kameňom Dr.Oetker

50 g mletých vlašských orechov

Na krém:

1 kondenzované mlieko karamel

500 g zmäknutého masla

Na ozdobenie:

3 balíčky Fondánu Dr.Oetker

2 balenia Farby gélovej potravinárskej 
čiernej Dr.Oetker

1 balenie Farby gélovej potravinárskej 
zelenej Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

2 tortové formy (Ø 18 cm) alebo 
sklenené misky vhodné na pečenie

elektrický ručný šľahač

TIP:
Takto môžeme 
pripraviť loptu 
aj pre iné druhy
športov, napr. 
basketbalovú loptu
alebo tenisovú 
loptičku.

1. Na prípravu cesta v kastróliku rozpustíme cukor. Keď začne karamelizovať, 
opatrne prilejeme vodu a vymiešame dohladka. Krátko povaríme a necháme 
vychladnúť.

2. V mise vyšľaháme žĺtky s cukrom elektrickým ručným šľahačom na najvyššom 
stupni do peny. Vlažný karamel metličkou vmiešame do žĺtkovej zmesi. Z bielkov
vyšľaháme tuhý sneh a po častiach spoločne s múkou zmiešanou s kypriacim 
práškom a orechami vmiešame do zmesi. Cesto rozdelíme do vymastených 
a múkou vysypaných foriem. Obe formy vložíme do predhriatej rúry a pečieme. 

Elektrická rúra: 170 °C
Teplovzdušná rúra: 150 °C
Plynová rúra: stupeň 3
Doba pečenia: asi 40 minút

3. Korpusy necháme vychladnúť. 

4. Na prípravu krému v mise vyšľaháme kondenzované mlieko s maslom elektrickým 
ručným šľahačom na najvyššom stupni dohladka. Oba korpusy dvakrát pozdĺžne 
rozkrojíme a zlepíme ich tenkou vrstvou krému k sebe. Prenesieme ich na podnos 
a ostrým nožom korpusy orežeme tak, aby vznikol tvar lopty. Zvyšný krém 
nanesieme na celý povrch a uhladíme. Odložíme do chladničky asi na 2 hodiny 
a necháme stuhnúť.

5. Na ozdobenie zafarbíme jeden fondán čiernou farbou. Zvyšné dva fondány 
spojíme a váľkom rozvaľkáme na pracovnej ploche vysypanej práškovým cukrom 
na plát dostatočne veľký na to, aby sme ním pokryli celú tortu. Plát opatrne 
prenesieme na tortu a uhladíme. Prečnievajúci fondán odrežeme, odoberieme 
kúsok fondánu na ventil a zvyšok fondánu zafarbíme zelenou farbou.

6. Čierny fondán váľkom vyvaľkáme na plát a podľa šablóny pomocou ostrého 
noža vyrežeme 6 päťuholníkov (dĺžka strán 5 cm). Na vodou navlhčený fondán 
na tortu nanesieme päťuholníky a vidličkou naznačíme švy podľa obrázka. Tortu 
zľahka potrieme vodou, aby sa fondán leskol. Vytvarujeme ventil a nalepíme 
na tortu. Zo zeleného fondánu vyvaľkáme pás široký asi 4 cm a nanesieme 
na spodnú časť lopty. Nožničkami nastriháme tak, aby vznikla tráva. 
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Dr.Oetker s.r.o., Ľadová 14, 811 05 Bratislava • www.oetker.sk
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