Zlaté
Vianoce
Vianoce

Receptár č. 42
48

Vysvetlenie použitých piktogramov a skratiek:
jednoduchá príprava
stredne náročné
predpokladáme už isté 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. 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.
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Milí priatelia,

čas, keď sme chodili bez kabátov, je už takmer
za nami a onedlho opäť začujeme známe zvončeky
šťastia – zvončeky Vianoc. Ulice a obchody
sa pomaly obliekajú do zlatého šatu s vianočnou
atmosférou a my sa tajne začíname tešiť na to,
čo asi nájdeme tento rok pod stromčekom.
Bez čoho si však Vianoce nevieme predstaviť,
je dobré jedlo!
Ak hľadáte vianočné inšpirácie na pečenie,
pohodlne sa usaďte a začítajte sa do stránok
receptára „Zlaté Vianoce“.

Ak chcete, aby na Váš Štedrý večer všetci
spomínali ešte niekoľko rokov, nalistujte si recept
Vianočná torta s rafinovanou chuťou alebo Torta Piñata,
ktorými vašu rodinu či blízkych doslova ohromíte.
Nezabudli sme ani na delikatesy ako Krémeš
Tatry, Éclairs či zákusok s ovsenými vločkami,
ktorým neodolá ani najväčší labužník.
Oslávte s nami Zlaté Vianoce plné zaujímavých
chutí!

Zaručene skvelým a praktickým pomocníkom
v predvianočnom zhone Vám budú recepty
Hruškovo-levanduľový dezert a Panna Cotta
dezert, ktoré zvládnete pripraviť do 20 minút.

Miriama Jóbová
Zákaznícky servis

Hruškovo-levanduľový dezert
Torta 4 schody do neba
Krémeš Tatry
Pomarančový vianočný sirup
Éclairs
Zákusok s ovsenými vločkami
Tekvicový džem
Mrkvový koláč
Torta Piñata
Whoopies
Vianočná bábovka
Panna Cotta dezert
Vianočná torta
Slaný závin na oslavu
Banánové muffiny s makom

Iveta Krausová
Skúšobná kuchyňa
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Krásny, moderný a hlavne kvalitný šanón
na zakladanie receptov z receptárov Dr. Oetker.
Do šanónu sa vojde 12 receptárov Dr. Oetker.
Budete mať všetky čísla vždy po ruke
a chránené pred poškodením.
Neváhajte a objednajte si šanón
na receptáre na eshop.oetker.sk
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Doba prípravy: asi 20 minút
Vystačí na: asi 4 porcie
Na ozdobenie:
4 hrušky
500 ml bieleho suchého vína
250 ml vody
šťava z 1 citróna
2 kúsky celej škorice
3 KL tekutého medu
200 g maslových sušienok
Zdobenie 4 druhy zlaté/strieborné
Dr. Oetker
Na dezert:
1 balíček pudingu Premium
Hruška & Levanduľa Dr. Oetker
500 ml plnotučného mlieka
40 g cukru
Ešte potrebujeme:
4 sklenené poháre

Hruškovo-levanduľový
dezert

harmónia chutí

1. Na ozdobenie hrušky umyjeme a olúpeme. Potom ich rozkrojíme na polovice
a odstránime jadrovníky. Štyri polovice hrušiek necháme vcelku a zvyšok
nakrájame na menšie kúsky. Do hrnca nalejeme víno, vodu a šťavu z citróna.
Pridáme škoricu a med a povaríme asi 5 minút. Do sirupu vložíme všetky hrušky
a na miernom ohni ich pod pokrievkou povaríme asi 10 minút. Polovice hrušiek
zo sirupu opatrne vyberieme a necháme vychladnúť. Ostrým nožom ich
nakrojíme tak, aby vznikly vejáriky. Zvyšné kúsky hrušiek necháme
v sirupe macerovať, kým nevychladnú.
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TIP:

2. Maslové sušienky rozdrvíme pomocou váľka.

Dezert môžeme
ozdobiť Šľahačkou
v prášku Dr. Oetker
a ovocím.

3. Na prípravu dezertu uvaríme pudingový prášok s mliekom a cukrom podľa
návodu na obale.
4. Do pohárov striedavo vrstvíme sušienky, kúsky hrušiek a uvarený, ešte teplý
puding. Povrch dozdobíme pripravenými vejárikmi z hrušiek, sušienkami
a zlatým zdobením.

Doba prípravy: asi 50 minút
Doba pečenia: asi 10 minút
Vystačí na: asi 12 porcií
Na korpus:
260 g kakaových sušienok
30 g rozpusteného masla
100 ml mlieka
260 g maslových sušienok
30 g rozpusteného masla
100 ml mlieka
Na náplň:
250 g polotučného tvarohu
4 zarovnané PL cukru
2 KL Vanilkovej pasty s mletým
vanilkovým strukom Dr. Oetker
250 ml smotany na šľahanie
1 balíček Želatínového stužovača
Dr. Oetker
100 ml vody
1 balíček Zlatého klasu bez varenia
Dr. Oetker
500 ml mlieka
60 g cukru
Na ozdobenie:

Torta 4 schody do neba
zlaté pokušenie

1. Na prípravu korpusu rozdrvíme tmavé sušienky pomocou váľka. Vložíme ich
do misky, pridáme maslo a mlieko a dôkladne prepracujeme. Hmotu nanesieme
na dno vymastenej formy a pritlačíme. Rovnakým spôsobom si pripravíme korpus
zo svetlých sušienok, masla a mlieka. Nanesieme na tmavú hmotu a pritlačíme.
Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

500 ml smotany na šľahanie
3 zarovnané PL cukru
1 balíček Smeta-fixu Dr. Oetker
50 g horkej čokolády
Ešte potrebujeme:
tortovú formu (Ø 26 cm)
elektrický ručný šľahač

Elektrická rúra: 200 °C
Teplovzdušná rúra: 180 °C
Plynová rúra: stupeň 4
Doba pečenia: asi 10 minút
2. Korpus necháme vo forme vychladnúť.
3. Na prípravu náplne zmiešame v mise tvaroh s cukrom a pastou. Smotanu
vyšľaháme elektrickým ručným šľahačom na najvyššom stupni dotuha
a vmiešame do tvarohu. Želatínový stužovač pripravíme s vodou podľa
návodu na obale a ihneď vmiešame do tvarohovej zmesi. Náplň nanesieme
na vychladnutý korpus a uhladíme. Odložíme asi na pol hodiny do chladničky
a necháme stuhnúť. Zlatý klas pripravíme podľa návodu na obale, opatrne
nanesieme na tvarohovú náplň a uhladíme.
4. Na ozdobenie vyšľaháme smotanu s cukrom a Smeta-fixom a nanesieme
na náplň podľa vlastnej fantázie. Na povrch torty nastrúhame čokoládu
a tortu odložíme asi na 1 hodinu do chladničky.
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Doba prípravy: asi 50 minút
Doba pečenia: asi 20 minút
Vystačí na: asi 24 porcií
Na cesto:
250 ml vody
80 ml oleja
štipka soli
220 g hladkej múky
6 vajec
Na krém:
300 g cukru
150 ml vody
500 ml polotučného mlieka
2 balíčky Premium Zlatý klas
s prírodnou vanilkou Dr. Oetker
250 g zmäknutého masla
50 g mletých vlašských orechov
Na ozdobenie:
750 ml smotany na šľahanie
2 balíčky Smeta-fixu Dr. Oetker
3 zarovnané PL práškového cukru
Ešte potrebujeme:
2 plechy na pečenie (30 × 40 cm)
elektrický ručný šľahač

Krémeš Tatry

srdcová záležitosť

1. Na prípravu cesta nalejeme do kastrólika vodu. Pridáme olej a soľ a privedieme
do varu. Potom vmiešame múku a vymiešame dohladka. Odstavíme z variča,
cesto prenesieme do misy a necháme vychladnúť. Do cesta zašľaháme
vajcia elektrickým ručným šľahačom na najvyššom stupni dohladka. Cesto
rovnomerne rozdelíme na 2 vymastené plechy a pomocou stierky uhladíme.
Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra: 200 °C
Teplovzdušná rúra: 180 °C
Plynová rúra: stupeň 4
Doba pečenia: asi 20 minút
2. Pláty necháme vychladnúť.
3. Na prípravu krému vo väčšom hrnci skaramelizujeme cukor. Opatrne prilejeme
vodu a privedieme do varu. V mlieku rozmiešame Zlaté klasy a vlejeme ich
do karamelu. Za stáleho miešania varíme do zhustnutia. Potom odstavíme
a za občasného miešania necháme úplne vychladnúť. Nakoniec do krému
zašľaháme maslo a vmiešame orechy. Na jeden z plátov nanesieme krém
a rovnomerne ho rozotrieme.
4. Na ozdobenie vyšľaháme smotanu so Smeta-fixom elektrickým ručným šľahačom
na najvyššom stupni dotuha. Šľahačku nanesieme na krém a zakryjeme druhým
plátom. Povrch Krémešov posypeme práškovým cukrom.
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Doba prípravy: asi 40 minút
Vystačí na: 700 ml sirupu
Prísady:
500 g pomarančov (olúpaných
a nakrájaných na malé kúsky)
5 celých klinčekov
celá škorica
na špičku noža mletého kardamómu
100 ml vody
1 balíček Cukru na sirup Dr. Oetker

Pomarančový vianočný
sirup

dokonale sladkokyslé

1. Na prípravu sirupu vložíme kúsky pomaranča do hrnca. Pridáme klinčeky,
škoricu, kardamóm a zalejeme vodou. Privedieme do varu a za stáleho
miešania asi 5 minút povaríme. Odstavíme zo sporáka a necháme vychladnúť.
Potom pridáme cukor na prípravu sirupu a odložíme na noc do chladničky.
2. Druhý deň prepasírujeme cez sitko a sirup asi 5 minút povaríme. Ešte horúci
sirup nalejeme do dôkladne umytých nahriatych fliaš. Fľaše starostlivo uzavrieme
viečkom a asi na 20 minút položíme naležato.
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Doba prípravy: asi 60 minút
Doba pečenia: asi 20 minút (1 plech)
Vystačí na: asi 25 kusov
Na cesto:
100 ml vody
100 ml mlieka
80 g masla
10 g cukru
½ KL soli
125 g hladkej múky
4 vajcia
Na náplň:
1 balíček Premium Zlatý klas
s prírodnou vanilkou Dr. Oetker
400 ml mlieka
70 g cukru
4 žĺtka
150 g zmäknutého masla
Na ozdobenie:
1 balíček Polevy v prášku
s marcipánovou arómou Dr. Oetker
2 – 3 PL vody alebo mlieka
Ešte potrebujeme:
2 plechy na pečenie (30 × 40 cm)
elektrický ručný šľahač

Éclairs

cukrárske vrecko so zrezanou
trubičkou (Ø asi 1 cm)

zamatové pohladenie

1. Na prípravu cesta v kastróliku prevaríme vodu s mliekom, maslom, cukrom
a soľou. Pridáme múku a vymiešame dohladka. Zmes vložíme do misy,
pridáme vajcia a vyšľaháme elektrickým ručným šľahačom na najvyššom
stupni dohladka. Cukrárske vrecko so zrezanou trubičkou naplníme cestom
a na plechy vyložené papierom na pečenie vyformujeme tyčinky dlhé asi 9 cm.
Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra: 200 °C
Teplovzdušná rúra: 180 °C
Plynová rúra: stupeň 4
Doba pečenia: asi 20 minút
(1 plech, počas prvých 15 minút pečenia rúru neotvárame)
2. Pečivo necháme vychladnúť.
Slovo éclairs, vyslovujeme
[eklεʀ].
Éclairs sú tradičné francúzske
cukrovinky. Éclair znamená
„svetelný záblesk“ – pretože tieto
skvelé sladkosti vyzerajú oslnivo
a zjedia sa rýchlosťou blesku.
Plnia sa sladkým krémom
a hodia sa ku káve aj čaju.
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3. Na prípravu náplne uvaríme Zlatý klas podľa návodu na obale, ale len so 400 ml
mlieka a 70 g cukru. Pridáme žĺtka a za občasného miešania necháme
vychladnúť. Maslo vyšľaháme dohladka, postupne pridávame vychladnutý
Zlatý klas a zašľaháme. Náplň vložíme do cukrárskeho vrecka. Pečivo pozdĺžne
prekrojíme a nanesieme náplň. Odložíme do chladničky a necháme stuhnúť.
4. Na ozdobenie pripravíme polevu s vodou alebo mliekom podľa návodu na obale
a povrch Éclairs polejeme. Polevu necháme stuhnúť.

Doba prípravy: asi 30 minút
Vystačí na: asi 20 kusov
Na korpus:
80 g trstinového cukru
1 balíček Trstinového cukru
karamelového Dr. Oetker
100 g masla
250 g ovsených vločiek
Na náplň:
1 plechovka kondenzovaného mlieka
300 g horkej čokolády
50 g nasekaných vlašských orechov
Na karamel:
50 g trstinového cukru
5 PL vody
1 PL masla
3 PL mlieka
Ešte potrebujeme:
plech na pečenie s vyšším okrajom
(20 × 30 cm)

Zákusok
s ovsenými vločkami

karamelový raj

1. Na prípravu korpusu necháme v hrnci skaramelizovať cukry s maslom.
Odstavíme z variča a vmiešame ovsené vločky. Polovicu korpusu nanesieme
na plech vyložený papierom na pečenie a pomocou lyžice uhladíme.
2. Na prípravu náplne zahrievame vo vodnom kúpeli kondenzované mlieko
a nalámanú čokoládu, kým sa čokoláda úplne nerozpustí. Potom vmiešame
orechy a náplň opatrne rozotrieme na polovicu korpusu. Na povrch nanesieme
zvyšok korpusu.
3. Na prípravu karamelu necháme v hrnci skaramelizovať cukor. Potom opatrne
pridáme vodu, maslo a mlieko. Karamel za stáleho miešania krátko povaríme
a ihneď nanesieme na povrch zákuska. Odložíme do chladničky a necháme
stuhnúť.

TIP:
Namiesto
vlašských orechov
môžeme použiť
lieskové oriešky.
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Doba prípravy: asi 40 minút
Vystačí na: asi 6 pohárov à 200 ml
Prísady:
1 kg tekvice Hokkaido (očistenej
a nakrájanej na malé kúsky)
200 ml vody
1 balíček Gelfixu Extra 2:1 Dr. Oetker
500 g cukru
2 zarovnané KL Kyseliny citrónovej
Dr. Oetker
1 KL Arómy citrónovej Dr. Oetker
Ešte potrebujeme:
ponorný mixér

Tekvicový džem

pre labužníkov

1. Na prípravu džemu vložíme do väčšieho hrnca tekvicu s vodou a asi 20 minút ju
varíme domäkka. Tekvicu necháme vychladnúť a potom ju pomocou ponorného
mixéra rozmixujeme.
2. Obsah balíčka Gelfix zmiešame s 2 PL cukru a pridáme do hrnca k tekvici.
Za stáleho miešania asi 1 minútu dôkladne povaríme. Pridáme zvyšok cukru,
kyselinu a arómu a privedieme do varu. Za stáleho miešania zmes dôkladne
povaríme minimálne 5 minút.
3. Na tanierik kvapneme 1 – 2 KL práve prevareného džemu. Ak je po vychladnutí
málo tuhý, vmiešame ešte 2 zarovnané KL Kyseliny citrónovej Dr. Oetker.
4. Prípadnú penu odoberieme a džem plníme do pripravených pohárov
až po okraj. Poháre dôkladne uzavrieme viečkami, obrátime hore dnom
a asi 5 minút necháme stáť na viečku.
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Doba prípravy: asi 40 minút
Doba pečenia: asi 60 minút
Vystačí na: asi 24 porcií
Na cesto:
6 vajec
300 g trstinového cukru
2 balíčky Trstinového cukru s rumovou
arómou Dr. Oetker
300 ml oleja
400 g celozrnnej múky
170 g mletých mandlí
2 balíčky Kypriaceho prášku do pečiva
Dr. Oetker
700 g najemno nastrúhanej mrkvy
100 g hrozienok namočených v rume
Na sirup:
100 ml pomarančového džúsu
80 g cukru
šťava z 1 limetky
Na krém:
1 balíček Zlatého klasu bez varenia
Dr. Oetker
60 g cukru
500 ml polotučného mlieka
250 g mascarpone
1 balíček Finesse citrónovej kôry
Dr. Oetker
Na ozdobenie:

Mrkvový koláč

sladké a nevinné

Zdobenie 4 druhy zlaté/strieborné
Dr. Oetker
Ešte potrebujeme:
plech na pečenie s vyšším okrajom
(30 × 40 cm)
elektrický ručný šľahač

1. Na prípravu cesta v mise vyšľaháme vajcia s trstinovými cukrami elektrickým
ručným šľahačom na najvyššom stupni do peny. Pridáme olej, múku zmiešanú
s mandľami a kypriacim práškom a vymiešame dohladka. Nakoniec vmiešame
nastrúhanú mrkvu a hrozienka. Cesto nanesieme na vymastený a múkou
vysypaný plech a uhladíme. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra: 160 °C
Teplovzdušná rúra: 140 °C
Plynová rúra: stupeň 2
Doba pečenia: asi 60 minút
2. Na prípravu sirupu v kastróliku povaríme džús s cukrom a šťavou z limetky.
Koláč na niekoľkých miestach poprepichujeme špajdľou a polejeme ešte
horúcim sirupom. Koláč necháme vychladnúť.
3. Na prípravu krému vyšľaháme v mlieku Zlatý klas s cukrom podľa návodu
na obale. Pridáme mascarpone a kôru a ešte krátko vyšľaháme. Krém
nanesieme na vychladnutý koláč a dozdobíme.
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Torta Piñata

Doba prípravy: asi 40 minút
Doba pečenia: asi 35 minút
Vystačí na: asi 8 porcií

neobvyklé vianočné prekvapenie

Na cesto:
1. Na prípravu cesta v mise vyšľaháme vajcia s cukrom, vanilínovým cukrom
a soľou elektrickým ručným šľahačom na najvyššom stupni do peny. Pridáme
Zlatý klas zmiešaný s kypriacim práškom a zľahka ručne vymiešame dohladka.
Cesto rozdelíme na polovice. Jednu polovicu zafarbíme kakaom. Cesto
nanesieme do vymastených a papierom na pečenie vyložených foriem
a uhladíme. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

5 vajec
130 g cukru
1 balíček Vanilínového cukru
Dr. Oetker
štipka soli
200 g Zlatého klasu Dr. Oetker

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

1 balíček Kypriaceho prášku
do pečiva Dr. Oetker

Doba pečenia: asi 35 minút

Na náplň:

2 zarovnané PL preosiateho kakaa

2. Korpusy necháme vo forme vychladnúť, potom ich oba pozdĺžne rozrežeme.
3. Na prípravu náplne rozmiešame Zlatý klas s mliekom a cukrom podľa návodu
na obale. Potom do zmesi krátko zašľaháme mascarpone a vanilkový extrakt.
4. Do jedného svetlého a jedného tmavého korpusu vykrojíme pomocou kolieska
stred. Na podnos nanesieme nevykrojený tmavý korpus a potrieme ho časťou
náplne. Priložíme svetlý vykrojený korpus a opäť potrieme náplňou. Na náplň
nanesieme tmavý vykrojený korpus a časť náplne. Do stredu torty vložíme
marshmallow a zlaté zdobenie. Priklopíme svetlým nevykrojeným korpusom
a potrieme povrch a strany celej torty zvyšnou náplňou. Povrch a strany
torty posypeme kokosom. Odložíme asi na 1 hodinu do chladničky.
5. Na ozdobenie vyvaľkáme fondán pomocou váľka na plát a pomocou formičky
vykrajujeme snehové vločky. Do stredu každej vločky vtlačíme zlaté
zdobenie. Vločky nanesieme na povrch a strany torty. Dozdobíme zlatým
zdobením.

1 balíček Zlatého klasu bez varenia
Dr. Oetker
500 ml mlieka
60 g cukru
250 g mascarpone
1 KL Extraktu Bourbon vanilka
Madagaskar Dr. Oetker
1 balíček mini marshmallow
Zdobenie 4 druhy zlaté/strieborné
Dr. Oetker
Na ozdobenie:
150 g strúhaného kokosu
1 balíček Fondánu Dr. Oetker
Zdobenie 4 druhy zlaté/strieborné
Dr. Oetker
Ešte potrebujeme:
2 tortové formy (Ø 18 cm)
elektrický ručný šľahač
formička na vykrajovanie v tvare
kolieska (Ø 8 cm)
formička na vykrajovanie v tvare
snehovej vločky

obr. 1

obr. 2

obr. 3
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Doba prípravy: asi 30 minút
Doba pečenia: asi 12 minút (1 plech)
Vystačí na: asi 20-30 (zlepených) kusov
Na cesto:
100 g mliečnej čokolády
50 g horkej čokolády
100 g masla
3 vajcia
125 g práškového cukru
1 balíček Vanilínového cukru
Dr. Oetker
200 g hladkej múky
1 zarovnaná KL Kypriaceho prášku
do pečiva Dr. Oetker
2 zarovnané PL preosiateho kakaa
½ KL mletej škorice
1 balíček Zlatého klasu Dr. Oetker
Na náplň:
1 balíček Zlatého klasu bez varenia
Dr. Oetker
500 ml mlieka
60 g cukru
250 g mascarpone
Na ozdobenie:
1 balíček Polevy tmavej Dr. Oetker
Ešte potrebujeme:
2 plechy na pečenie (30 × 40 cm)
elektrický ručný šľahač
cukrárske vrecko s hladkou trubičkou

Whoopies

mini delikatesy

1. Na prípravu cesta rozpustíme v kastróliku vo vodnom kúpeli obe čokolády
s maslom. Potom zmes prelejeme do misy a necháme mierne vychladnúť.
Pridáme vajcia, cukor a vanilínový cukor a vyšľaháme elektrickým ručným
šľahačom na najvyššom stupni dohladka. Pridáme múku zmiešanú s kypriacim
práškom, kakaom, škoricou a Zlatým klasom a zľahka vmiešame do zmesi.
Cestom naplníme cukrárske vrecko a na plechy vyložené papierom na pečenie
vyformujeme rovnako veľké kopčeky. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 3
Čo je Whoopie? Americké malé
čokoládové sušienky, koláčiky
alebo tortičky z mäkkého cesta
spojené krémom.
Ako názov vznikol? Vraj zaň môžu
Amiši – ich ženy piekli tieto dezerty
a dávali ich svojim mužom so sebou
do obedárov. Keď ich muži objavili,
vraj zvolali: „Whoopie!”“
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Doba pečenia: asi 12 minút (1 plech)
2. Whoopies necháme vychladnúť.
3. Na náplň pripravíme Zlatý klas s mliekom a cukrom podľa návodu na obale.
Pridáme mascarpone a krátko vyšľaháme dohladka. Naplníme do cukrárskeho
vrecka a pečivo náplňou zlepíme.
4. Na ozdobenie pripravíme polevu podľa návodu na obale a povrch whoopies
dozdobíme.

Doba prípravy: asi 30 minút
Doba pečenia: asi 50 minút
Vystačí na: asi 16 porcií
Na cesto:
3 bielka
3 žĺtka
150 g práškového cukru
1 balíček Vanilínového cukru
Dr. Oetker
100 ml oleja
100 ml vody
2 PL tekutého medu
100 g polohrubej múky
50 g celozrnnej múky
1 balíček Kypriaceho prášku
do perníka Dr. Oetker
1 zarovnaná KL mletej škorice
Na ozdobenie:
1 balíček Polevy mliečnej Dr. Oetker
50 g nasekaných mandlí
Ešte potrebujeme:
formu na bábovku (Ø 23 cm)
elektrický ručný šľahač

Vianočná bábovka

pre celú rodinu

1. Na prípravu cesta v mise vyšľaháme z bielkov elektrickým ručným šľahačom
na najvyššom stupni tuhý sneh. V inej mise vyšľaháme žĺtka s cukrom
a vanilínovým cukrom do peny. Postupne zašľaháme olej, vodu a med.
Pridáme obe múky zmiešané s kypriacim práškom do perníka a škoricou
a zľahka ručne vymiešame dohladka. Nakoniec zľahka vmiešame sneh
z bielkov. Cesto nanesieme do vymastenej a múkou vysypanej formy.
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 necháme asi 10 minút vo forme ochladnúť. Potom ju opatrne vyklopíme.
3. Na ozdobenie pripravíme polevu podľa návodu na obale a povrch bábovky
polejeme. Dozdobíme nasekanými mandľami a necháme stuhnúť.
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Doba prípravy: asi 20 minút
Vystačí na: asi 4 porcie
Na dezert:
1 balíček Panna Cotty čokoládovej
Dr. Oetker
250 ml plnotučného mlieka
250 ml smotany na šľahanie
Na ozdobenie:
250 ml smotany na šľahanie
1 balíček Smeta-fixu Dr. Oetker
Topping čokoládový Dr. Oetker
1 zarovnaná PL preosiateho kakaa
cukor na vytvorenie vzorov
Ešte potrebujeme:
4 malé tanieriky
elektrický ručný šľahač

Panna Cotta dezert

plná chuť čokolády

TIP:
Namiesto čokoládového
toppingu môžeme použiť
ovocie alebo marmeládu.
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1. Na prípravu dezertu uvaríme Panna Cottu s mliekom a smotanou podľa návodu
na obale. Odložíme do chladničky a necháme stuhnúť.
2. Panna Cottu vyklopíme na malé tanieriky.
3. Na ozdobenie vyšľaháme smotanu so Smeta-fixom elektrickým ručným
šľahačom na najvyššom stupni dotuha. Dezert dozdobíme šľahačkou,
toppingom, práškovým kakaom a vzorom vytvoreným z karamelu.

Doba prípravy: asi 40 minút
Doba pečenia: asi 2x 40 minút
Vystačí na: asi 12 porcií
Na cesto:
9 bielkov
180 g cukru
štipka soli
220 g zmäknutého masla
70 g práškového cukru
1 balíček Vanilínového cukru
Dr. Oetker
9 žĺtkov
250 g mletého maku
120 g mletých vlašských orechov
Na prvú náplň:
250 g mascarpone
125 g polotučného tvarohu
100 g práškového cukru
kôra z 1 chemicky neošetreného
pomaranča
1 KL Vanilkovej pasty s mletým
vanilkovým strukom Dr. Oetker

Vianočná torta

rafinovaná chuť

1. Na prípravu cesta v mise vyšľaháme z bielkov, cukru a soli elektrickým ručným
šľahačom na najvyššom stupni tuhý sneh. V inej mise vyšľaháme maslo
s cukrom, vanilínovým cukrom a žĺtkami dohladka. Pridáme mak zmiešaný
s orechmi a sneh a zľahka ručne vymiešame dohladka. Cesto nanesieme
do vymastených a papierom na pečenie vyložených foriem a uhladíme.
Postupne vložíme do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra: 160 °C
Teplovzdušná rúra: 140 °C
Plynová rúra: stupeň 2
Doba pečenia: asi 40 minút
2. Korpusy necháme vo forme vychladnúť. Potom ich oba pozdĺžne rozrežeme.

Na druhú náplň:
250 g mascarpone
125 g polotučného tvarohu
100 g práškového cukru
100 g čerstvých malín
Na tretiu náplň:
250 g mascarpone
125 g polotučného tvarohu
100 g práškového cukru
1 KL Extraktu Bourbon vanilka
Madagaskar Dr. Oetker
20 g strúhaného kokosu
2 PL jahodového džemu
Na štvrtú náplň:
250 g mascarpone
125 g polotučného tvarohu
100 g práškového cukru

3. Na prípravu všetkých náplní vyšľaháme vždy v mise mascarpone s tvarohom
a práškovým cukrom elektrickým ručným šľahačom na najvyššom stupni
dohladka. Do prvej náplne zašľaháme kôru z pomaranča a pastu. Do druhej
náplne zľahka primiešame maliny. Do tretej náplne zašľaháme extrakt
a vmiešame kokos a džem. Štvrtú náplň necháme bez príchute.

Na ozdobenie:

4. Prvú časť korpusu potrieme prvou náplňou a zakryjeme druhou časťou korpusu.
Potrieme druhou náplňou, opäť zakryjeme korpusom, ktorý na povrchu potrieme
džemom. Nanesieme tretiu náplň, zakryjeme poslednou časťou korpusu
a poslednou štvrtou náplňou potrieme povrch celej torty.

2 tortové formy (Ø 26 cm)

50 g strúhaného kokosu
mrazené maliny
Ešte potrebujeme:
elektrický ručný šľahač

5. Povrch celej torty posypeme kokosom a dozdobíme podľa vlastnej fantázie.
Odložíme asi na 1 hodinu do chladničky.
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Doba prípravy: asi 30 minút
Doba pečenia: asi 20 minút
Vystačí na: 1 závin
Na cesto:
275 g hladkej múky
½ balíčka Kypriaceho prášku
do pečiva Dr. Oetker
125 g zmäknutého masla
alebo margarínu
1 žĺtok
75 g bieleho jogurtu
Na náplň:
3 PL ostrého kečupu
150 g plátkovej šunky
150 g plátkového eidamu
100 g plesňového syra
nakrájaného na plátky
120 g hermelínu nakrájaného
na plátky
pár lístkov bazalky
1 zarovnaná KL oregana
Na potretie a posypanie:
1 žĺtok
2 zarovnané PL sezamových
semienok
Ešte potrebujeme:
plech na pečenie (30 × 40 cm)
papier na pečenie

Slaný závin na oslavu
na pohodu

1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s kypriacim práškom. Pridáme maslo
alebo margarín, žĺtok a jogurt a ručne vypracujeme dohladka. Cesto zabalíme
do potravinárskej fólie a odložíme asi na 1 hodinu do chladničky.

TIP:
Pre rýchlu prípravu
môžeme cesto
nahradiť lístkovým
cestom.

2. Na pomúčenej pracovnej ploche pomocou váľka cesto rozvaľkáme na tenký
plát. Potrieme kečupom a na povrch rozložíme šunku, syry a bazalku. Povrch
posypeme oreganom a zavinieme. Prenesieme na plech vyložený papierom
na pečenie. Závin potrieme žĺtkom pomocou štetca alebo pierka
a posypeme sezamovými semienkami. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra: 200 °C
Teplovzdušná rúra: 180 °C
Plynová rúra: stupeň 4
Doba pečenia: asi 20 minút
3. Závin necháme vychladnúť, potom ho nakrájame na plátky.
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Doba prípravy: asi 35 minút
Doba pečenia: asi 20 minút
Vystačí na: 12 kusov
Na cesto:
2 banány
150 g trstinového cukru
2 vajcia
125 ml mlieka
60 g rozpusteného vychladnutého
masla
300 g hladkej múky
1 zarovnaná KL Kypriaceho prášku
do pečiva Dr. Oetker
½ KL soli
20 g mletého maku
50 g horkej čokolády
Ešte potrebujeme:
formu na muffiny
12 papierových košíčkov na muffiny

Banánové muffiny s makom
rozprávkové putovanie

1. Na prípravu cesta roztlačíme v mise pomocou vidličky banány. Pridáme trstinový
cukor, vajcia, mlieko a rozpustené maslo a vymiešame dohladka. Pridáme
múku zmiešanú s kypriacim práškom, soľou a makom a vymiešame dohladka.
Čokoládu nakrájame na 12 rovnakých kúskov. Cesto nanesieme do košíčkov
vo forme a do stredu každého vložíme kúsok čokolády. Vložíme do predhriatej
rúry a pečieme.
Elektrická rúra: 160 °C
Teplovzdušná rúra: 140 °C
Plynová rúra: stupeň 2
Doba pečenia: asi 20 minút
2. Muffiny necháme vychladnúť.
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Trstinový cukor karamelový 20 g

Jedinečná kombinácia nerafinovaného trstinového cukru a voňavého karamelu.
Dodá vášmu sladkému pokrmu príjemnú karamelovú chuť a vôňu.

Trstinový cukor s rumovou arómou 20 g

Jedinečná kombinácia nerafinovaného trstinového cukru a výraznej
rumovej arómy. Dodá vášmu sladkému pokrmu nezameniteľnú,
príjemnú rumovú chuť a vôňu.

Na dochutenie všetkých
druhov sladkého pečiva,
dezertov a krémov.
Výrobky sú vhodné
do cesta aj na posypanie.

Vanilková pasta s mletým
vanilkovým strukom 100 g
kombinácia extraktu z vanilky Bourbon
• jedinečná
s mletým vanilkovým strukom
ok la d
balenie vystačí
Va n il k ový p
• jedno
ako 10 vanilkových strukov
pr e va šu
k u c h y ň u.
všetkým koláčom, dezertom,
• dodá
zmrzlinám aj nápojom neopakovateľnú
chuť a vôňu pravej vanilky Bourbon

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

