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príprava do 20 min.
príprava do 40 min.
príprava do 60 min.

KL = kávová lyžička
PL = polievková lyžica

jednoduchá príprava
stredná obťažnosť
pre skúsených

Pripomíname, že všetky recepty sú vyskúšané iba s výrobkami Dr. Oetker. 
Čas prípravy nezahŕňa čas na odstátie, pečenie a vychladnutie. 

Vysvetlenie použitých piktogramov a značiek:



Kokosová zmrzlina na drievku  .............................................................................  strana   4

Vanilková zmrzlina s malinami a mätou  ...............................................................  strana   5

Čokoládová zmrzlina  .............................................................................................  strana   6

Zmrzlinová torta stracciatella  ...............................................................................  strana   7

Cookies zmrzlina  ...................................................................................................  strana   8

Čokoládovo-zmrzlinová bábovka  .........................................................................  strana   9

Čokoládovo-zmrzlinový sendvič  ..........................................................................  strana 10

Kokteil stracciatella  ...............................................................................................  strana 11

Leto je tu a prvé teplé lúče slnka so sebou prinášajú chuť 
na úžasné krémové zmrzlinové kreácie pre veľkých i malých. 
Nechajte sa inšpirovať našimi lahodnými zmrzlinovými 
nápadmi a rozmaznávajte svojich najmilších osviežujúcimi 
dezertami.
 

Kreatívne, chutne a štýlovo – vyrobiť zmrzlinu je pomerne 
jednoduché. Môžete ju naservírovať v miske či v oblátke alebo 
naaranžovať do pohára – vyskúšajte rozmanité možnosti 
a nájdite si vlastných favoritov!

Mnoho zábavy pri ochutnávaní vám prajú

Dominika Hoellerer
zákaznícky servis

Iveta Krausová
skúšobná kuchyňa

Z lásky k výnimočnosti

Rady, tipy, recepty
Kontakt Dr. Oetker

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

Zmrzlinový koláč
Chladená dobrota 
s vanilkovou a čokoládovou 
zmrzlinou Dr. Oetker 
a chrumkavými hoblinkami.



4

KOKOSOVÁ ZMRZLINA NA DRIEVKU

1. Zmrzlinu s mliekom vyšľaháme elektrickým ručným šľahačom na najvyššom 
stupni podľa návodu na obale. Vmiešame kokos, banány, vanilkovú pastu 
a naplníme do téglikov a uhladíme. Do stredu zasunieme drievka. Uložíme 
minimálne na 5 hodín do mrazničky stuhnúť.

2. Na ozdobenie rozpustíme polevu podľa návodu na obale. Zmrzlinu opatrne 
vyberieme z téglikov, do polovice ju namočíme do polevy a ihneď posypeme 
zdobením. Necháme stuhnúť a podávame.

Čas prípravy: asi 20 minút
Vystačí na: asi 6 porcií

Prísady:
1 balíček Zmrzliny 

s vanilkovou arómou Dr. Oetker
150 ml plnotučného mlieka

40 g strúhaného kokosu
2 roztlačené banány

1 KL vanilkovej pasty Dr. Oetker
Na ozdobenie:

1 balíček Polevy svetlej Dr. Oetker
Zdobenie pestré Dr. Oetker

Ešte potrebujeme:
elektrický ručný šľahač

6 téglikov
6 drievok

Zmrzlinový  
kolotoč

Sladká  
malina
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VANILKOVÁ ZMRZLINA S MALINAMI A MÄTOU

1. Na prípravu zmrzliny vyšľaháme zmes s mliekom elektrickým ručným šľahačom 
na najvyššom stupni podľa návodu na obale. Džem zľahka vmiešame do zmrzliny 
tak, aby vzniklo mramorovanie. Zmrzlinu dáme do nádoby vhodnej do mrazničky 
a uložíme na 30 minút do chladničky. Potom vložíme minimálne na 5 hodín 
do mrazničky stuhnúť.

2. Pred podávaním necháme stáť asi 10 minút pri izbovej teplote. Potom rozdelíme 
do pohárov a dozdobíme malinami a na kúsky nasekanou mätou.

Čas prípravy: asi 20 minút
Vystačí na: asi 4 porce
Prísady:
1 balíček Zmrzliny 
s vanilkovou arómou Dr. Oetker
150 ml plnotučného mlieka
3 PL malinového džemu
Na ozdobenie:
125 g čerstvých malín
niekoľko lístkov mäty
Ešte potrebujeme:
4 poháre
elektrický ručný šľahač

Zmrzlinový  
kolotoč

Sladká  
malina
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ČOKOLÁDOVÁ ZMRZLINA S PRALINKAMI

1. Na prípravu zmrzliny vyšľaháme zmes s mliekom elektrickým ručným šľahačom 
na najvyššom stupni podľa návodu na obale. Pridáme na kúsky nasekanú polevu 
a nasekané pralinky a dôkladne zamiešame. Zmrzlinu dáme do nádoby vhodnej 
do mrazničky a uložíme do chladničky na 30 minút a potom minimálne na 5 hodín 
vložíme do mrazničky stuhnúť.

2. Pred podávaním necháme stáť asi 10 minút pri izbovej teplote. Potom rozdelíme 
do pohárov a dozdobíme pralinkami a malinami a polejeme karamelovým 
toppingom.

Čas prípravy: asi 20 minút
Vystačí na: asi 4 porcie

Prísady:
1 balíček Zmrzliny čokoládovej 

Dr. Oetker
150 ml vychladeného plnotučného mlieka

½ balíčka Polevy svetlej Dr. Oetker
10 praliniek s celými orechmi

Topping karamelový Dr. Oetker
Na ozdobenie:

4 pralinky s celými orechmi
50 g čerstvých malín
Ešte potrebujeme:

4 poháre
elektrický ručný šľahač

Zmrzlinová  
pralinka

Všetko  
najlepšie
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ZMRZLINOVÁ TORTA STRACCIATELLA

1. Na prípravu torty vykrojíme korpus podľa dna formy a vložíme ho do formy.

2. Zmrzlinu s mliekom vyšľaháme elektrickým ručným šľahačom na najvyššom 
stupni podľa návodu na obale. Vmiešame čokoládu a zmrzlinu nanesieme 
na korpus a uhladíme. Uložíme do mrazničky minimálne na 5 hodín stuhnúť.

3. Pred podávaním necháme stáť asi 10 minút pri izbovej teplote. Potom opatrne 
odstránime okraj a dno formy.

4. Na ozdobenie vyšľaháme smotanu elektrickým ručným šľahačom na najvyššom 
stupni dotuha. Šľahačku naplníme do cukrárskeho vrecka a povrch torty 
ozdobíme. Dozdobíme kivi, machovkou, kôrou a trubičkami.

Čas prípravy: asi 20 minút
Vystačí na: asi 6 porcií
Prísady:
1 hotový piškótový korpus alebo detské 
piškóty
1 balíček Zmrzliny 
s vanilkovou arómou Dr. Oetker
150 ml plnotučného mlieka
40 g strúhanej horkej čokolády
Na ozdobenie:
150 ml smotany na šľahanie
1 kivi
machovka
kôra z jednej chemicky 
neošetrenej limetky
čokoládové trubičky
Ešte potrebujeme:
tortovú formu (ø 18 cm)
elektrický ručný šľahač
cukrárske vrecko s rezanou trubičkou

TIP:
Namiesto korpusu 
môžeme použiť 
piškóty.

Zmrzlinová  
pralinka

Všetko  
najlepšie
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VANILKOVÁ ZMRZLINA S COOKIES

1. Na prípravu zmrzliny sušienky nasekáme na hrubé kúsky. Zmrzlinu s mliekom 
vyšľaháme elektrickým ručným šľahačom na najvyššom stupni podľa návodu 
na obale. Pridáme sušienky. Džem zľahka vmiešame do zmrzliny tak, aby vzniklo 
mramorovanie. Zmrzlinu nanesieme do nádoby vhodnej do mrazničky a uložíme 
do chladničky na 30 minút a potom vložíme minimálne na 5 hodín do mrazničky 
stuhnúť.

2. Pred podávaním necháme stáť asi 10 minút pri izbovej teplote. Potom rozdelíme 
do pohárov a dozdobíme čučoriedkami.

Čas prípravy: asi 20 minút
Vystačí na: asi 4 porcie

Prísady:
70 g sušienok cookies

1 balíček Zmrzliny
s vanilkovou arómou Dr. Oetker

150 ml plnotučného mlieka
3 PL čučoriedkového džemu

Chrumkavá poleva 
na zmrzlinu Dr. Oetker

Na ozdobenie:
200 g čerstvých čučoriedok

Ešte potrebujeme:
4 poháre

elektrický ručný šľahač

TIP:
Polejte zmrzlinu 
chrumkavou polevou 
kakaovou, ktorá pri 
dotyku so zmrzlinou 
stuhne. So zmrzlinou 
bude zábava!

Čarovný  
kornútik

Letná  
bábovka
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ČOKOLÁDOVO-ZMRZLINOVÁ BÁBOVKA

1. Zmrzlinu s mliekom vyšľaháme elektrickým ručným šľahačom na najvyššom 
stupni podľa návodu na obale. Pridáme hrozienka, orechy a škoricu a zľahka 
zamiešame. Zmrzlinu dáme do formičiek vhodných do mrazničky a uložíme 
na 5 hodín do mrazničky.

2. Pred podávaním necháme stáť asi 10 minút pri izbovej teplote. Potom uvoľníme 
z formičiek a vyklepneme na tanier.

3. Na ozdobenie rozpustíme polevu podľa návodu na obale a povrch zmrzliny 
polejeme. Dozdobíme hroznom a lístkami mäty.

Čas prípravy: asi 20 minút
Vystačí na: asi 4 porcie
Prísady:
1 balíček Zmrzliny čokoládovej 
Dr. Oetker
150 ml plnotučného mlieka
50 g hrozienok
50 g nasekaných opražených
lieskových orechov
1 zarovnaná KL mletej škorice
3 PL cukru
Na ozdobenie:
1 balíček Polevy 
extra tmavej de luxe Dr. Oetker
modré hrozno
lístky čerstvej mäty
Ešte potrebujeme:
4 malé formičky na bábovku (silikónové)
elektrický ručný šľahač

Čarovný  
kornútik

Letná  
bábovka
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ČOKOLÁDOVO-ZMRZLINOVÝ SENDVIČ

1. Zmrzlinu s mliekom vyšľaháme elektrickým ručným šľahačom na najvyššom 
stupni podľa návodu na obale. Pridáme brusnice a kôru a zľahka zamiešame. 
Zmrzlinu uložíme na 3 hodiny do mrazničky.

2. Sušienky rozpolíme a naplníme zmrzlinou a opäť uložíme do mrazničky.

3. Pred podávaním boky sušienok ozdobíme zdobením.

Čas prípravy: asi 20 minút
Vystačí na: asi 14 kusov (zlepených)

Prísady:
1 balíček Zmrzliny čokoládovej 

Dr. Oetker
150 ml plnotučného mlieka

70 g sušených brusníc
kôra z jedného chemicky neošetreného 

pomaranča
Na ozdobenie:

14 sušienok plnených čokoládou 
(guľatých alebo hranatých, 

svetlých alebo tmavých)
Zdobenie pestré Dr. Oetker

Ešte potrebujeme:
elektrický ručný šľahač

Odmena  
pre princezné

Pre malých  
i veļkých
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KOKTEIL STRACCIATELLA

1. Zmrzlinu s mliekom vyšľaháme elektrickým ručným šľahačom na najvyššom 
stupni podľa návodu na obale. Vmiešame čokoládu a zmrzlinu uložíme minimálne 
na 5 hodín do mrazničky stuhnúť.

2. Pred ďalším použitím necháme stáť asi 10 minút pri izbovej teplote.

3. Na kokteil vyšľaháme vo vyššej nádobe mlieko s banánom, sirupom a zmrzlinou 
elektrickým ručným šľahačom na najvyššom stupni dohladka a nalejeme do pohárov.

4. Na ozdobenie vyšľaháme smotanu elektrickým ručným šľahačom na najvyššom 
stupni dotuha. Šľahačku naplníme do cukrárskeho vrecka a ozdobíme povrch 
kokteilu. Dozdobíme zdobením.

Čas prípravy: asi 20 minút
Vystačí na: asi 4 porcie
Prísady:
1 balíček Zmrzliny 
s vanilkovou arómou Dr. Oetker
150 ml plnotučného mlieka
40 g strúhanej horkej čokolády
Na kokteil:
500 ml mlieka
1 roztlačený banán
3 PL mätového sirupu
Na ozdobenie: 
200 ml smotany na šľahanie
Zdobenie pestré Dr. Oetker
Zdobenie tmavé Dr. Oetker
Ešte potrebujeme:
elektrický ručný šľahač
4 poháre
cukrárske vrecko s rezanou trubičkou

TIP:
Pre veľkých: 
Do kokteilu môžete 
pridať obľúbený likér.

Odmena  
pre princezné

Pre malých  
i veļkých



Domáci sirup podľa vašich predstáv!
Dr. Oetker Sirupfix je novým prípravkom na zaváranie poctivých domácich sirupov 
s vami preferovaným druhom cukru. Pomocou Sirupfixu je možné pripraviť sirupy z ovocia, kvetov, 

byliniek či zázvoru. Recept je jednoduchý: 1 000 g ovocia + Sirupfix + 1 000 g cukru + 500 
až 1 000 ml vody = chutný a hustý sirup. Výrobok neobsahuje žiadne konzervačné látky. 




