Jarné
radosti

Receptár č. 46

Vysvetlenie použitých piktogramov a značiek:
jednoduchá príprava

stredná obťažnosť

KL = kávová lyžička

pre skúsených

PL = polievková lyžica

Prosíme, pri pečení vždy rešpektujte skúsenosti s vlastnou rúrou.
Pripomíname, že istotu vydareného výsledku Vám zaručujeme len pri použití originálnych prísad na pečenie Dr. Oetker.

Milí priatelia,

privítajte s nami jar ďalším vydaním receptára,
v ktorom Vám opäť prinášame mnoho nových
originálnych receptov. Ako vždy sme ich pre Vás
nielen vymysleli, ale tiež vyskúšali a samozrejme
ochutnali. Môžete sa teda tešiť na výbornú dávku
Jarných radostí aj vo Vašej kuchyni.

S príchodom jasnejších a teplejších dní sme odhodili
čapice a kabáty a častejšie si užívame príjemné chvíle
vonku. Aj naše recepty sme odľahčili a osviežili.
Naštartujte svoj deň zdravo s nápaditými raňajkami
v podobe kaší Dr. Oetker. Vychutnajte si špaldový
pudingový koláč alebo sa nechajte prekvapiť
neobyčajnou chuťou cviklovo-zázvorovej torty
so syrovým krémom.

Nezabudli sme ani na veľkonočnú inšpiráciu. Upečte
si tento rok namiesto barančeka veľkonočného
zajaca, vymeňte klasické medovníčky za bezlepkové
cookies alebo vyskúšajte muffiny s fantastickými
glazúrovanými jablkami.
A ak nemáte radi sladké, oceníte naše tipy na slané
pochúťky, do ktorých sme ako výraznú jarnú
ingredienciu zvolili medvedí cesnak.
Prajeme Vám dobrú chuť a mnoho jarných radostí!

Alice Vaňková
Zákaznícky servis

Iveta Krausová
Skúšobná kuchyňa
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Rady, tipy, recepty

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

Pečte s láskou!
Na našom facebooku Vám
pravidelne prinášame
inšpiráciu na mnoho
zaujímavostí a sezónnych
receptov. Sledujte nás
na www.facebook.com/
peciemeslaskou.

Doba prípravy: asi 20 minút
Doba pečenia: asi 10 minút
Vystačí na: 12 kusov
Na cesto:
6 zarovnaných PL mandľovej múčky
1 zarovnanú KL Sódy bikarbóny Dr. Oetker
štipka soli
80 g cukru
125 g jemného arašidového masla
1 KL Vanilkovej pasty Dr. Oetker
2 PL jablčnej šťavy
Na ozdobenie:
1 balenie Polevy svetlej Dr. Oetker
12 ks drobných bonbónov
Tubičky na zdobenie farebné Dr. Oetker
Ešte potrebujeme:
plech na pečenie (30 × 40 cm)

Veľkonočné bezlepkové cookies
pre deti
1. Na prípravu cesta v mise zmiešame mandľovú múčku so sódou, soľou a cukrom.
Pridáme maslo, pastu a šťavu a ručne vypracujeme hladké cesto. Cesto
rozdelíme na 12 rovnakých dielov a vytvoríme z nich placky, ktoré nanesieme
na plech vyložený papierom na pečenie. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra:
Teplovzdušná rúra:
Plynová rúra:

170 °C
150 °C
stupeň 2

Doba pečenia: asi 10 minút

TIP:

Mandľová múčka
čiže jemne mletá
múka z lúpaných
mandlí je tiež
základnou surovinou
na výrobu makrónok.
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2. Cookies necháme vychladnúť.
3. Na ozdobenie rozpustíme polevu podľa návodu na obale a povrch cookies
polejeme. Na chvostíky použijeme bonbóny namočené v poleve a farebnými
tubičkami dokreslíme oči a uši.

Doba prípravy: asi 30 minút
Doba pečenia: asi 40 minút
Vystačí na: 12 porcií
Na cesto:
500 g hladkej múky
1 balíček Droždia Dr. Oetker
75 g cukru
1 balíček Vanilínového cukru Dr. Oetker
½ KL mletého kardamómu
30 g hrozienok
250 ml vlažného mlieka
100 ml oleja
1 vajce
Na potretie a ozdobenie:
1 vajce
2 hrozienka
Ešte potrebujeme:
plech na pečenie (30 × 40 cm)

Veľkonočný zajac
na slávnostný stôl
1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s droždím, cukrom, vanilínovým
cukrom a kardamómom. Pridáme hrozienka, mlieko, olej a vajce a ručne
vypracujeme hladké cesto. Cesto v mise poprášime múkou, prikryjeme utierkou
a na teplom mieste ho necháme asi 45 minút kysnúť.
2. Vykysnuté cesto rozdelíme na tri diely. Z jedného dielu vytvarujeme telo zajaca
a položíme ho na plech vyložený papierom na pečenie. Druhý diel použijeme
na hlavu, horné končatiny a ňufáčik. Z časti tretieho dielu vytvarujeme dolné
končatiny a zo zvyšku vyvaľkáme asi 25 cm valčeky, ktoré zapletieme a použijeme
na uši zajaca.
3. Zajaca potrieme pomocou štetca alebo mašlovačky rozšľahaným vajcom a na oči
použijeme 2 hrozienka. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra:
Teplovzdušná rúra:
Plynová rúra:

180 °C
160 °C
stupeň 3

Doba pečenia: asi 40 minút

TIP:

Štipka kardamómu
zvýrazní chuť a dodá
príjemnú aromatickú
vôňu. Hodí sa tiež
do perníkov alebo
marmelád,
v arabských
krajinách sa pridáva
aj do kávy alebo
čaju.
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Doba prípravy: asi 30 minút
Doba pečenia: asi 50 minút
Vystačí na: asi 12 porcií
Na cesto:
100 g nasekaných vlašských orechov
200 g hladkej múky
2 zarovnané KL
Kypriaceho prášku do pečiva Dr. Oetker
¼ KL Sódy bikarbóny Dr. Oetker
150 g práškového cukru
¼ KL soli
2 stredne veľké cvikly
(surové, olúpané a najemno nakrájané)
šťava z 1 pomaranča
100 g čerstvého zázvoru
(najemno nastrúhaného)
2 vajcia
60 g kyslej smotany
125 ml oleja
Na krém a ozdobenie:
150 g neochuteného
smotanového termizovaného syra
60 g práškového cukru
70 ml smotany na šľahanie
Ešte potrebujeme:
plech na pečenie
tortovú formu (ø 26 cm)
elektrický ručný šľahač

Cviklovo-zázvorová torta
s krémomsladké prekvapenie
1. Na prípravu cesta rozložíme na plech orechy a asi 10 minút ich v rúre necháme
opražiť. Potom ich vyberieme z rúry a necháme vychladnúť. V mise zmiešame
múku s kypriacim práškom, sódou, cukrom, soľou a orechmi. Pridáme cviklu,
šťavu a zázvor. Nakoniec pridáme vajce vymiešané s kyslou smotanou a olejom
a všetko dôkladne premiešame. Cesto nanesieme do vymastenej a múkou
vysypanej formy. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra:
Teplovzdušná rúra:
Plynová rúra:

180 °C
160 °C
stupeň 3

Doba pečenia: asi 50 minút
2. Korpus necháme vychladnúť.
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3. Na prípravu krému v mise vyšľaháme syr s cukrom a smotanou elektrickým
ručným šľahačom na najvyššom stupni dohladka. Krémom potrieme povrch torty.

Doba prípravy: asi 20 minút
Doba pečenia: asi 50 minút
Vystačí na: asi 12 porcií
Na cesto:
4 vajcia
230 g práškového cukru
1 balíček Trstinového cukru
citrónového Dr. Oetker
80 g rozpusteného masla
125 ml smotany na šľahanie
1 balíček Finesse
citrónovej kôry Dr. Oetker
šťava z jedného citróna
170 g hladkej múky
10 g mletého maku
1 balíček Kypriaceho prášku
do pečiva Dr. Oetker
štipka soli
Na polevu:
1 balíček Polevy citrónovej
v prášku Dr. Oetker
3 PL vody
Na ozdobenie:
plátky chemicky neošetreného citróna
Ešte potrebujeme:
elektrický ručný šľahač

Citrónovo-makový chlebíčekšťavnatý

formu na biskupský chlebíček
(30 × 11 cm)

1. Na prípravu cesta v mise vyšľaháme vajcia s cukrom a trstinovým cukrom
elektrickým ručným šľahačom na najvyššom stupni do peny. Pridáme maslo,
smotanu, kôru, šťavu a múku zmiešanú s makom, kypriacim práškom a soľou
a vymiešame dohladka. Cesto nanesieme do vymastenej a múkou vysypanej
formy a uhladíme. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra:
Teplovzdušná rúra:
Plynová rúra:

180 °C
160 °C
stupeň 3

Doba pečenia: asi 50 minút
2. Chlebíček necháme vychladnúť a vyklopíme z formy.
3. Polevu pripravíme s vodou podľa návodu na obale a potrieme ňou povrch
chlebíčka.
4. Dozdobíme plátkami citróna.
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Doba prípravy: asi 30 minút
Doba pečenia: asi 25 minút
Vystačí na: 12 porcií
Na cesto:
250 g hladkej múky
1 zarovnaná KL
Kypriaceho prášku do pečiva Dr. Oetker
štipka soli
125 g práškového cukru
125 g mäkkého masla
2 žĺtky
Na náplň:
1 balíček Zlatého klasu Dr. Oetker
400 ml plnotučného mlieka
25 g cukru
2 žĺtky
1 KL Vanilkovej pasty Dr. Oetker
Na potretie:
1 žĺtok
Ešte potrebujeme:
potravinársku fóliu
formy na oválne košíčky
alebo na muffiny

Pasticciotto - sicílske veľkonočné
pečivo
ako z Talianska
1. Na prípravu cesta zmiešame v mise múku s kypriacim práškom, soľou a cukrom.
Pridáme maslo a žĺtky a ručne vypracujeme hladké cesto. Cesto zabalíme
do potravinárskej fólie a uložíme asi na 20 minút do chladničky.
2. Na prípravu náplne uvaríme Zlatý klas s mliekom, cukrom, žĺtkami a vanilkovou
pastou podľa návodu na obale. Odstavíme, prikryjeme potravinárskou fóliou
a necháme vychladnúť.

TIP:

Pred pečením
môžeme zo zvyškov
odkrojeného cesta
vykrojiť malé
ozdoby, napr.
kvetinky.
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3. Cesto vyberieme z chladničky a ¾ cesta vtlačíme do vymastených formičiek.
Náplň rovnomerne rozdelíme na cesto a zakryjeme zvyškom cesta. Povrch
potrieme pomocou štetca alebo mašlovačky rozšľahaným žĺtkom. Vložíme
do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra:
Teplovzdušná rúra:
Plynová rúra:

200 °C
180 °C
stupeň 4

Doba pečenia: asi 25 minút

Doba prípravy: asi 5 minút
Vystačí na: 1 porciu
Na kašu s mangom:
1 balíček Ovsenej kaše
s vanilkovou arómou Dr. Oetker
150 ml horúcej vody
strúhaný kokos
mango
(olúpané a nakrájané na kocky)
Na kašu s ananásom:
1 balíček Ovsenej kaše
s vanilkovou arómou Dr. Oetker
150 ml horúcej vody
grécky jogurt
ananás
(očistený a nakrájaný na kúsky)
lístky mäty
Na kašu s granátovým jablkom:
1 balíček Ryžovej kaše chia Dr. Oetker
150 ml horúcej vody
granátové jablko
nasekané pistáciové orechy

Raňajkové exotický
kaše štart dňa
Kaša s mangom
Ovsenú kašu pripravíme s horúcou vodou podľa návodu na obale. V miske
ozdobíme strúhaným kokosom a nakrájaným mangom podľa chuti.
Kaša s ananásom
Ovsenú kašu pripravíme s horúcou vodou podľa návodu na obale. V miske
ozdobíme nakrájaným ananásom a lístkami mäty podľa chuti.
Kaša s granátovým jablkom
Ryžovú kašu pripravíme s horúcou vodou podľa návodu na obale. Ozdobíme
zrniečkami z granátového jablka a pistáciami podľa chuti.
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Doba prípravy: asi 60 minút
Doba pečenia: asi 30 minút
Vystačí na: asi 12 porcií
Na cesto:
400 g špaldovej múky
50 g mletých mandlí
1 zarovnaná KL Sódy bikarbóny Dr. Oetker
1 balíček Finesse
citrónovej kôry Dr. Oetker
70 ml javorového sirupu
100 g mäkkého masla
100 ml oleja
1 KL Vanilkovej pasty Dr. Oetker
Na obloženie:
200 g jahôd, očistených
a nakrájaných na kúsky
500 g rebarbory, očistenej
a nakrájanej na kocky
2 balíčky Trstinového
cukru citrónového Dr. Oetker
Ešte potrebujeme:
koláčovú formu (ø 26 cm)

Jahodovo-rebarborovýzdravákoláčdesiata
1. Na prípravu cesta zmiešame v mise múku s mandľami, sódou a citrónovou kôrou.
Pridáme sirup, maslo, olej a pastu a ručne vypracujeme dohladka. Asi 90 % cesta
nanesieme do vymastenej a múkou vysypanej formy a rovnomerne pritlačíme
ku dnu.
2. Jahody a rebarboru dáme na cesto. Na povrch nadrobíme zvyšné cesto
a posypeme citrónovým cukrom. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

TIP:

Ak nemáte poruke
mleté mandle,
jednoducho
pomeliete lúpané
mandle bez šupky
v kuchynskom
robote. Rebarboru
môžete jednoducho
nahradiť jablkami.
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Elektrická rúra:
Teplovzdušná rúra:
Plynová rúra:

180 °C
160 °C
stupeň 3

Doba pečenia: asi 30 minút
3. Pred podávaním môžeme koláč zľahka poprášiť práškovým cukrom.

Doba prípravy: asi 20 minút
Doba pečenia: asi 40 minút
Vystačí na: asi 12 porcií
Na cesto:
3 vajcia
150 g trstinového cukru
1 balíček Vanilínového cukru Dr. Oetker
120 g hladkej múky
1 zarovnaná KL
Kypriaceho prášku do pečiva Dr. Oetker
Na náplň a ozdobenie:
500 g očisteného drobného ovocia
(červené ríbezle, maliny, čučoriedky)
3 balíčky Trstinového
cukru citrónového Dr. Oetker
50 g masla
Ešte potrebujeme:
elektrický ručný šľahač
koláčovú formu (ø 26 cm)

Svieži ovocný
koláč
bublanina trochu inak
1. Na prípravu cesta v mise vyšľaháme vajcia s cukrom a vanilínovým cukrom
elektrickým ručným šľahačom na najvyššom stupni do peny. Pridáme múku
zmiešanú s kypriacim práškom a vymiešame dohladka.
2. Na dno vymastenej a múkou vysypanej formy nanesieme polovicu ovocia,
zalejeme ho cestom a uhladíme. Na povrch nanesieme zvyšné ovocie, posypeme
citrónovým cukrom a na plátky nakrájaným maslom. Vložíme do predhriatej rúry
a pečieme.
Elektrická rúra:
Teplovzdušná rúra:
Plynová rúra:

180 °C
160 °C
stupeň 3

Doba pečenia: asi 40 minút

TIP:

Ak chcete vegánsky
koláč, stačí nahradiť
maslo vegánskym
(použite kokosové
alebo iné rastlinné).
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Špaldový pudingový
koláč
potešenie ku káve
1. Na prípravu cesta v mise vyšľaháme z bielkov elektrickým ručným šľahačom tuhý
sneh. V inej mise vyšľaháme žĺtky s cukrom a vanilínovým cukrom do peny.
Pridáme olej, mlieko, rozpustenú polevu a múku zmiešanú s kakaom a kypriacim
práškom. Nakoniec zľahka vmiešame sneh z bielkov. Cesto nanesieme
na vymastený a múkou vysypaný plech a uhladíme. Vložíme do predhriatej rúry
a pečieme.
Elektrická rúra:
Teplovzdušná rúra:
Plynová rúra:

180 °C
160 °C
stupeň 3

Doba pečenia: asi 25 minút
2. Korpus necháme vychladnúť. Potom do celého korpusu vytvoríme pomocou
konca varešky dierky.
3. Na 1. náplň uvaríme vanilkový puding s mliekom a cukrom podľa návodu
na obale. Odstavíme, pridáme maslo a miešame, dokiaľ sa v pudingu maslo úplne
nerozpustí. Potom ihneď nalejeme na korpus a pomocou stierky uhladíme tak,
aby sa puding dostal aj do dierok. Necháme krátko stuhnúť.

Doba prípravy: asi 30 minút
Doba pečenia: asi 25 minút
Vystačí na: asi 24 porcií
Na cesto:
6 bielkov
6 žĺtkov
90 g cukru
1 balíček Vanilínového cukru Dr. Oetker
150 ml oleja
150 ml mlieka
½ balíčka Polevy tmavej Dr. Oetker
90 g polohrubej špaldovej múky
4 zarovnané PL preosiateho
Holandského kakaa Dr. Oetker
1 balíček Kypriaceho prášku
do pečiva Dr. Oetker
Na 1. náplň:
2 balíčky Originál Pudingu
aróma vanilka Dr. Oetker

4. Na 2. náplň uvaríme čokoládový puding s mliekom a cukrom podľa návodu
na obale. Odstavíme, pridáme maslo a miešame, dokiaľ sa v pudingu maslo úplne
nerozpustí. Nalejeme na vanilkový puding a necháme vychladnúť.

900 ml polotučného mlieka

5. Pred podávaním povrch koláča posypeme zdobením.

Na 2. náplň:

80 g cukru
150 g masla
2 balíčky Originál Pudingu
aróma čokoláda Dr. Oetker
800 ml polotučného mlieka
80 g cukru
100 g masla
Na ozdobenie:
Zdobenie tmavé Dr. Oetker
Ešte potrebujeme:
elektrický ručný šľahač
plech na pečenie s vyšším okrajom
(30 × 40 cm)

TIP:

Náplň z vanilkového
pudingu je zámerne
redšia, aby ľahko
zaplnila dierky
v korpuse.
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Doba prípravy: asi 60 minút
Doba pečenia: asi 55 – 60 minút
Vystačí na: asi 12 porcií
Na cesto:
250 g hladkej múky
2 zarovnané KL Kypriaceho prášku
do pečiva Dr. Oetker
200 g cukru
štipka soli
½ KL mletej škorice
200 g rozpusteného masla
3 banány
2 vajcia
50 g nasekaných vlašských orechov
Na polevu:
200 g práškového cukru
50 ml vody
125 ml smotany na šľahanie
1 ½ PL tmavého rumu
Ešte potrebujeme:
formu na biskupský chlebíček
(30 × 11 cm)

Banánový chlebíček
s rumovo-karamelovou
polevou
lahodné potešenie
1. Na prípravu cesta v mise zmiešame múku s kypriacim práškom, cukrom, soľou
a škoricou. Pridáme maslo, roztlačené banány, vajcia a orechy a vymiešame
vareškou dohladka. Cesto nanesieme do vymastenej a múkou vysypanej formy
a uhladíme. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra:
Teplovzdušná rúra:
Plynová rúra:

180 °C
160 °C
stupeň 3

Doba pečenia: asi 55 – 60 minút

TIP:

Povrch chlebíčka
môžeme posypať
vlašskými orechmi.
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2. Chlebíček necháme vychladnúť a odoberieme ho z formy.
3. Na prípravu polevy na panvici privedieme do varu cukor s vodou a za stáleho
miešania necháme skaramelizovať. Opatrne prilejeme smotanu s rumom a krátko
povaríme. Odstavíme a necháme asi 30 minút chladnúť. Potom polevu natrieme
na povrch chlebíčka.

Doba prípravy: asi 60 minút
Doba chladenia: asi 3 hodiny
Vystačí na: asi 12 porcií
Na korpus:
100 g vlašských orechov
150 g sušených sliviek
Na 1. náplň:
150 ml mlieka
1 balíček Zmrzliny vanilková aróma
v prášku Dr. Oetker
1 KL Vanilkovej pasty Dr. Oetker
100 g kyslej smotany
Na 2. náplň:
150 ml mlieka
1 balíček Zmrzliny čokoládovej
v prášku Dr. Oetker
1 zarovnaná KL preosiateho
Holandského kakaa Dr. Oetker
100 g kyslej smotany
Na ozdobenie:
1 balenie Polevy tmavej Dr. Oetker
Ešte potrebujeme:
ponorný mixér
tortovú formu (ø 20 cm)
elektrický ručný šľahač

Zmrzlinový koláč
chladená dobrota
1. Na prípravu koláča v mise pomocou ponorného mixéra rozmixujeme orechy
so slivkami na pastovitú hmotu. Hmotu nanesieme na dno tortovej formy a rukami
pritlačíme.
2. Na prípravu 1. náplne v mise vyšľaháme mlieko s vanilkovou zmrzlinou
elektrickým ručným šľahačom podľa návodu na obale. Pridáme pastu a kyslú
smotanu a ešte krátko vyšľaháme. Náplň nanesieme na korpus do formy
a uhladíme.
3. Na prípravu 2. náplne v mise vyšľaháme mlieko s čokoládovou zmrzlinou
elektrickým ručným šľahačom podľa návodu na obale. Pridáme kakao a kyslú
smotanu a ešte krátko vyšľaháme. Opatrne nanesieme na 1. náplň a uhladíme.
Uložíme aspoň na 3 hodiny do mrazničky.
4. Koláč vyberieme z formy a ozdobíme hoblinkami z polevy.

TIP:

Kakao preosievame,
aby sa v ceste
netvorili hrudky.
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Doba prípravy: asi 30 minút
Doba pečenia: asi 60 minút
Vystačí na: asi 12 porcií
Na cesto:
1 ½ KL instantnej kávy
350 ml vriacej vody
250 g masla
200 g kvalitnej horkej čokolády 70 %
250 g práškového cukru
3 vajcia
2 KL Vanilkovej pasty Dr. Oetker
240 g hladkej múky
1 balíček Droždia Dr. Oetker
30 g Holandského kakaa Dr. Oetker
¼ KL soli
Na polevu:
200 g kvalitnej horkej čokolády 70 %
200 ml smotany na šľahanie
1 KL masla
Na ozdobenie:
Marcipán Dr. Oetker
Ešte potrebujeme:
tortovú formu (ø 24 cm)

Jarná čokoládová
torta
pre nedeľnú pohodu
1. Na prípravu cesta v mise zalejeme kávu vriacou vodou. Pridáme na kocky
nakrájané maslo, nalámanú čokoládu a cukor a metličkou vymiešame dohladka.
Potom pridáme vajcia, vanilkovú pastu a múku zmiešanú s droždím, kakaom
a soľou a dôkladne zamiešame. Cesto nalejeme do vymastenej a múkou
vysypanej formy. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra:
Teplovzdušná rúra:
Plynová rúra:

170 °C
150 °C
stupeň 2

Doba pečenia: asi 60 minút

TIP:

Tortu môžeme
ozdobiť jedlými
jarnými kvetmi,
ako sú fialky,
sedmokrásky alebo
nechtík.
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2. Korpus necháme vychladnúť.
3. Na prípravu polevy rozpustíme čokoládu v kastróliku vo vodnom kúpeli. Pridáme
smotanu a maslo a vymiešame dohladka. Polevou potrieme povrch
vychladnutého korpusu a uložíme asi na hodinu do chladničky.
4. Povrch torty dozdobíme vajíčkami vymodelovanými z marcipánu, ktoré môžeme
zafarbiť potravinárskym farbivom.

Doba prípravy: asi 40 minút
Doba pečenia: asi 20 minút
Vystačí na: 12 porcií
Na cesto:
200 ml mlieka
1 väčší banán
250 g špaldovej múky
1 balíček Kypriaceho prášku
s vínnym kameňom Dr. Oetker
1 zarovnaná PL
Prírodného kakaa Dr. Oetker
5 PL oleja
50 ml javorového sirupu
50 g lieskovo-orieškovej nátierky alebo
kyslejšieho džemu napr. z ríbezlí alebo
višní
Na obložení:
3 jablká
(olúpané a nakrájané na tenké plátky)
50 g masla
3 balíčky Trstinového cukru
karamelového Dr. Oetker
1 KL Vanilkovej pasty Dr. Oetker
50 ml citrónovej šťavy
štipka soli
Ešte potrebujeme:
ponorný mixér

Muffiny s glazúrovanými jablkami
pre radosť

formu na muffiny
papierové košíčky na muffiny

1. Na prípravu cesta v mlieku rozmixujeme banán pomocou ponorného mixéra
dohladka. V mise zmiešame múku s kypriacim práškom a kakaom. Pridáme
mlieko s banánom, olej a sirup a metličkou vymiešame dohladka. Do formy
vložíme košíčky a nanesieme do nich polovicu cesta. Pomocou lyžičky rozdelíme
na cesto lieskovo-orieškovú nátierku alebo džem a zakryjeme zvyšným cestom.
Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.
Elektrická rúra:
Teplovzdušná rúra:
Plynová rúra:

180 °C
160 °C
stupeň 3

Doba pečenia: asi 20 minút
2. Na plech vyložený papierom na pečenie rozložíme jablká, pokvapkáme šťavou
z citróna a polejeme 2 lyžicami rozpusteného masla premiešaného
s 1 KL Vanilkovej pasty. Po krátkom ogrilovaní iba do zmäknutia, zasypeme jablká
karamelovým trstinovým cukrom a necháme v rúre než skaramelizujú. Na povrch
vychladnutých muffinov nanesieme ogrilované jablká.

TIP:

Jablká môžeme pred
grilovaním mierne
pokvapkať brandy.
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Doba prípravy: asi 30 minút
Doba pečenia: asi 40 minút
Vystačí na: 3 porcie
Na pesto:
2 hrste čerstvého medvedieho cesnaku
100 g strúhaného parmezánu
60 g vlašských orechov
100 ml olivového oleja
šťava z ½ citróna
soľ podľa chuti
Na cesto:
200 g hladkej špaldovej múky
100 g polohrubej špaldovej múky
1 balíček Kypriaceho prášku
s vínnym kameňom Dr. Oetker
1 zarovnaná KL soli
150 ml olivového oleja
100 ml vlažnej vody
4 PL pripraveného pesta
z medvedieho cesnaku
250 g mini mozzarelly
Na potretie a posypanie:
1 PL olivového oleja
50 g tekvicových semienok
Ešte potrebujeme:
ponorný mixér
plech na pečenie (30 × 40 cm)

Chlebík s pestom z medvedinaehomalýcesnaku
hlad
1. Na prípravu pesta vložíme do misy medvedí cesnak, parmezán, orechy, olej,
šťavu a soľ a pomocou ponorného mixéra všetko rozmixujeme dohladka.
2. Na prípravu cesta v mise zmiešame obe múky s kypriacim práškom a soľou.
Pridáme olej a vodu a ručne vypracujeme dohladka. Cesto necháme asi pol
hodiny odpočinúť. Potom cesto rozdelíme na dve časti a vytvarujeme ich prstami
do oválu. Jednu časť cesta potrieme pestom a nanesieme naň rovnomerne
na polovice nakrájanú mozzarellu. Priložíme druhú časť cesta a na okrajoch
pritlačíme, aby nám náplň nevytekala. Chlebík prenesieme na plech vyložený
papierom na pečenie. Povrch potrieme olejom a posypeme semienkami. Vložíme
do predhriatej rúry a pečieme.

TIP:

Pesto môžete využiť
aj na špagety alebo
palacinky.
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Elektrická rúra:
Teplovzdušná rúra:
Plynová rúra:

220 °C
200 °C
stupeň 4

Doba pečenia: asi 40 minút

Doba prípravy: asi 20 minút
Doba smaženia: asi 20 minút
Vystačí na: asi 10 kusov
Na pesto:
2 hrste čerstvého medvedieho cesnaku
100 g strúhaného parmezánu
60 g vlašských orechov
100 ml olivového oleja
šťava z ½ citróna
podľa chuti soľ
Na cesto:
1 balenie Palaciniek Dr. Oetker
500 ml studenej vody
Na náplň a zviazanie:
250 g polotučného tvarohu
pásiky medvedieho cesnaku
Ešte potrebujeme:
ponorný mixér
panvicu

Palacinky s pestom a tvarohom
ľahká večera
1. Na prípravu pesta vložíme do misy medvedí cesnak, parmezán, orechy, olej,
šťavu a soľ a pomocou ponorného mixéra všetko rozmixujeme dohladka.
2. Na prípravu cesta zmiešame zmes na palacinky s vodou podľa návodu na obale.
Palacinky usmažíme na panvici a necháme vychladnúť.
3. Palacinky plníme pestom a tvarohom a tvoríme batôžky, ktoré zaviažeme
prúžkami medvedieho cesnaku.

TIP:

Palacinky môžeme
striedavo potierať
pestom a tvarohom
a vrstviť ich na seba.
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