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Sút’až pre najväčšie pekárky!
Pre gazdinky, ktoré najviac pečú, sme tohto roku pripravili zaujímavú súťaž! 

Pečte s Dr.Oetker a vyhrajte jeden z 1 000 originálnych darčekov!
Pečte v predvianočnom období čo najviac a získajte 
jedinečnú sadu závesných vykrajovačiek 
vianočného pečiva!
Sada obsahuje 4 tvary vykrajovačiek 
(kométa, hviezdička, mikulášska čiapka  
a vianočný stromček) a výborne sa hodí 
na linecké koláčiky. Neobyčajné koláčiky 
môžete servírovať ku káve či čaju, zavesiť 
ich na šálku a ohromiť tak každú návštevu!

Ako môžete darček získať?
Odmeňujeme gazdinky, ktoré pečú naozaj veľa!

Vystrihnite a pošlite nám 20 čiarových kódov z Vanilínového cukru Dr.Oetker 
+ 20 čiarových kódov z Kypriaceho prášku do pečiva Dr.Oetker.

Posielajte v obálke s Vašou spätnou adresou na adresu:

Súťaž pre najväčšie pekárky
P.O.Box 32

820 15 Bratislava 215

Zo všetkých zásielok vyžrebujeme 1 000 účastníčok, ktorým pošleme darček: 
originálnu sadu závesných vykrajovačiek vianočného pečiva!

Súťaž trvá od 1. 10. 2011 do 30. 11. 2011.
Žrebovať budeme 14. 10. 2011, 31. 10. 2011, 14. 11. 2011 a 1. 12. 2011, vždy 250 výhercov.

Nevyžrebovaní účastníci postupujú vždy do ďalšieho žrebovania. 
Najväčšiu šancu majú tí, ktorí pošlú kódy čo najskôr!

Sada obsahuje 4 ks závesných vykrajovačiek vianočného pečiva (kométa, hviezdička, mikulášska 
čiapka a vianočný stromček). Veľkosť vykrajovačiek je 4,5 až 7 cm. Súťažnými čiarovými kódmi sú: 

20 ks 8595072600545 (Vanilínový cukor Dr.Oetker) + 20 ks 8595072600057 (Kypriaci prášok do pečiva Dr.Oetker).
Do súťaže prosím neposielajte kódy z priesvitnej fólie 5-balíčkov (8595072600958 a 8595072603300), 

tieto kódy nie sú súťažnými kódmi.

Vianočná súťaž len pre najšikovnejšie členky databáze! 
Získajte jedinečnú sadu vykrajovačiek za 20 + 20 čiarových kódov.

Úplné pravidlá súťaže a mená výhercov nájdete na www.oetker.sk.
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Slávnostný čas adventný

Radi pečiete a máte radi recepty 
Dr.Oetker? 
Prihláste sa do našej online 
databázy na www.oetker.sk a každý
mesiac obdržíte do Vašej e-mailovej 
schránky úplne nový a originálny 
recept Dr.Oetker!

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:

Jana Lindišová                                      
Zákaznícky servis                                   

Iveta Krausová
Skúšobná kuchyňa

Advent... to je čas očakávania vianočných sviatkov 
a oslavy príchodu Ježiška. Veríme, že s novým receptárom
Dr.Oetker sa tomuto slávnostnému času tiež priblížite.

K adventu patrí neodmysliteľne adventný veniec. 
Každú nedeľu pripomína svetlo zapálených sviečok 
blížiace sa Vianoce a vykúzli tú pravú vianočnú 
atmosféru. Ten najkrajší a najvoňavejší Adventný 
perníkový veniec je ten, ktorý si sami vytvoríte.

Na žiadnom stole nesmú okrem adventného venca 
chýbať vianočné cukrovinky... Vianočné pralinky, ktoré 

sa rozpúšťajú na jazyku, Anjelské muffiny, ktoré potešia
predovšetkým tých najmenších, Vianočný jablčný pohár,
ktorý Vás zavedie späť do detstva alebo Zasnežená torta,
ktorej plná čokoládová chuť Vás zahreje nielen na duši...
Vychutnajte si tieto Vianoce s prispením receptára
Dr.Oetker! 

Prajeme Vám slávnostný čas adventný!
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1. Na prípravu cesta na doske preosejeme múku, kakao, cukor a kypriaci prášok 
do perníka. Pridáme Heru, med, vajcia a ručne vypracujeme hladké cesto. 
Z cesta vyvaľkáme plát hrubý asi 1 cm a vykrojíme kruh podľa tortovej formy. 
V strede vykrojíme okrúhlou formičkou alebo miskou kruh s priemerom 
asi 13 cm. Zvyšok cesta vyvaľkáme a povykrajujeme rôzne tvary 
na ozdobenie (napr. hviezdičky), nezabudneme vykrojiť otvory 
na umiestnenie adventných sviečok. Naukladáme na plech vyložený 
papierom na pečenie a tesne pred pečením potrieme rozšľahaným bielkom. 
Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

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

Doba pečenia: asi 10 minút

2. Jednotlivé časti venca necháme vychladnúť.  

3. Veniec ozdobíme podľa vlastnej fantázie pomocou bielych tubičiek 
a cukrových ozdôb (na ich lepenie použijeme biele tubičky). 
Nakoniec umiestnime 4 adventné sviečky. 

1. Na prípravu praliniek opražíme slnečnicové semienka na panvici bez tuku 
dozlatista, necháme vychladnúť na tanieri a nasekáme spoločne 
s marhuľami na malé kúsky. Polevu nastrúhame. 

2. V mise vyšľaháme elektrickým ručným šľahačom na strednom stupni maslo, 
cukor a vanilínový cukor dohladka. Potom pridáme nastrúhanú polevu, 
marhule, slnečnicové semienka a všetko ručne zamiešame. 
Uložíme na 1 hodinu do chladničky.

3. Pomocou kávovej lyžičky odoberáme malé kúsky, rukami posypanými 
práškovým cukrom vytvarujeme guľky, obalíme v kakau a umiestnime 
do košíčkov. Pralinky uchovávame v chlade. 

Adventný 
perníkový veniec

1. adventná nedel’a Vianočné pralinky
nepeč�ené

Výdatnosť: 40 kusov 

Doba prípravy: asi 20 minút

Na pralinky:

50 g slnečnicových semienok

50 g sušených marhúľ

2 balíčky Polevy tmavej Dr.Oetker

75 g zmäknutého masla

100 g práškového cukru

2 balíčky Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

Na obalenie:

2 zarovnané PL práškového cukru

2 zarovnané PL kakaa 

Ešte potrebujeme:

panvicu

strúhadlo

40 papierových košíčkov 
na pralinky (Ø 25 mm)

TIP:

Upečte si na prvú
nedeľu adventnú
vlastný perníkový
veniec a celý Váš
domov bude 
počas adventu 
krásne voňať!

TIP:

Pre dospelých 
môžete pralinky 
vylepšiť jednou 
polievkovou 
lyžicou rumu.

Doba prípravy: asi 35 minút 

+ zdobenie

Doba pečenia: asi 10 minút

Na cesto:

480 g hladkej múky

4 zarovnané PL lyžice kakaa

280 g práškového cukru

2 balíčky Kypriaceho prášku 
do perníka Dr.Oetker

50 g Hery

4 PL medu

2 vajcia

Na ozdobenie:

1 balenie Tubičiek bielych Dr.Oetker

cukrové ozdoby Dr.Oetker 
(napr. Zdobenie 4 druhy biele

Dr.Oetker, Snehové vločky
Dr.Oetker)

Na potretie:

1 bielok 

Ešte potrebujeme:

plech na pečenie

papier na pečenie

formičky na vykrajovanie 
(napr. hviezdičky, vločky)

okraj tortovej formy (Ø 26 cm)

štetec
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Vianoční 
rumový chlebíček

vláčny

Výdatnosť: 15 porcií

Doba prípravy: asi 20 minút

Doba pečenia: asi 70 minút

Doba namočenia: niekoľko hodín 
(najlepšie cez noc)

Na cesto:

300 g hrozienok

100 g kandizovaného ovocia 
(najlepšie zmes)

nastrúhaná kôra z jedného 
chemicky neošetreného citróna

100 ml rumu

180 g hladkej múky

2 zarovnané KL Kypriaceho prášku 
do pečiva Dr.Oetker 

100 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

1 balíček Škoricového cukru 
Dr.Oetker

100 g zmäknutej Hery

3 vajcia 

75 g Marcipánu Dr.Oetker

Na pokvapkanie:

75 ml rumu

Na ozdobenie:

3 zarovnané PL marhuľového džemu

1 PL vody

75 g Marcipánu Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

formu na srnčí chrbát (30 × 11 cm) 

štetec 

strúhadlo

valček

formičky na vykrajovanie

TIPY:

Chlebíček vydrží 
zabalený v alobale
asi 3 týždne.

Pokiaľ máte radi 
výraznú chuť tmavej
čokolády, ozdobte 
si miesto marcipánu
chlebíček Polevou
de Luxe 35 % kakao
Dr.Oetker.

1. Jablká ošúpeme a nakrájame na malé kúsky. Zmiešame s perníkovým 
korením, citrónovou šťavou, cukrom a v kastróliku za stáleho miešania 
povaríme, kým jablká nezmäknú. Crème olé vyšľaháme s mliekom podľa 
návodu na obale.

2. Do pohárov nalejeme časť uvarených jabĺk, puding, jablká a znovu puding.

3. Šľahačku vyšľaháme s mliekom elektrickým ručným šľahačom podľa návodu 
na obale. Šľahačkou naplníme cukrárske vrecko a ozdobíme pohár. 
Povrch posypeme škoricovým cukrom a ozdobíme jablkom.

Vianočný
jablčný pohár

pre malých aj vel’kých

Výdatnosť: asi 6 pohárov

Doba prípravy: asi 20 minút

Prísady:

400 g jabĺk

1 zarovnaná KL perníkového 
korenia

šťava z ½ citróna

50 g cukru

1 balíček Crème Olé s vanilkovou 
príchuťou Dr.Oetker

300 ml mlieka

Na ozdobenie:

1 balíček Šľahačky v prášku 
Dr.Oetker

150 ml studeného mlieka

1 balíček Škoricového cukru 
Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

cukrárske vrecko

6 pohárov alebo misiek

TIP:

Vyskúšajte 
namiesto Crème Olé
s vanilkovou 
príchuťou použiť
Premium Puding
pravá vanilka 
smotanová
Dr.Oetker.

1. Na prípravu cesta zmiešame hrozienka, kandizované ovocie a citrónovú 
kôru. Všetko zalejeme rumom a necháme niekoľko hodín, najlepšie 
cez noc, marinovať. V mise premiešame múku, kypriaci prášok, cukor, 
vanilínový cukor, škoricový cukor, Heru a vajcia. Všetko spracujeme 
elektrickým ručným šľahačom na strednom stupni dohladka. 
Do zmesi ručne vmiešame ovocie a nastrúhaný marcipán.

2. Cesto nalejeme do vymastenej, múkou vysypanej formy a uhladíme. 
Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

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

Doba pečenia: asi 70 minút

3. Chlebíček pokvapkáme rumom a necháme asi 10 minút stáť vo forme. 
Potom vyklopíme z formy a necháme na kuchynskej mriežke vychladnúť.

4. Na ozdobenie prevaríme v kastróliku džem s vodou a pomocou štetca 
potrieme povrch chlebíčka. Marcipán vyvaľkáme a povykrajujeme rôzne 
tvary, ktorými chlebíček ozdobíme.
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1. Na prípravu krému prevaríme obsah vrecúška so zmesou na krém (súčasť 
balenia Parížskej torty Dr.Oetker) so smotanou podľa návodu na obale 
a uložíme aspoň na 3 hodiny, najlepšie cez noc, do chladničky. Višne 
necháme dobre odkvapkať na sitku. 

2. Na prípravu cesta zmiešame obsah vrecka so zmesou na korpus (súčasť 
balenia Parížskej torty Dr.Oetker) s vodou, olejom a vajcami podľa návodu 
na obale. Cesto rozdelíme na 2 časti. Polovicu cesta rozotrieme na plech 
vyložený papierom na pečenie na plochu 30 x 30 cm. Vložíme do predhriatej 
rúry a pečieme. Postup opakujeme aj s druhou polovicou cesta.

Elektrická rúra: 200 °C
Teplovzdušná rúra: 180 °C
Plynová rúra: stupeň 4

Doba pečenia: asi 15 minút

3. Korpusy necháme vychladnúť a potom z nich opatrne stiahneme papier 
na pečenie. Z každého odkrojíme pruh široký 10 × 30 cm. Zvyšné korpusy 
vložíme do foriem na srnčí chrbát vyložených papierom na pečenie.

4. Vychladený krém vyšľaháme elektrickým ručným šľahačom na najvyššom 
stupni dotuha, rozdelíme na polovice a časť naplníme do foriem. Na krém 
poukladáme odkvapkané višne a potrieme druhou časťou krému. Odkrojeným 
pruhom korpusu zakryjeme krém a až do podávania uchováme v chladničke.

5. Múčniky vyberieme z formy, stiahneme papier na pečenie a posypeme kakaom.  

1. Na prípravu snehovej hmoty vyšľaháme bielky s polovicou cukru 
a vanilínovým cukrom elektrickým ručným šľahačom na strednom stupni 
dotuha. Potom pridáme druhú polovicu cukru a šľaháme dotuha. 
Nakoniec zľahka ručne vmiešame orechy a pistácie.  

2. Snehovú hmotu naplníme do cukrárskeho vrecúška s hladkou trubičkou 
a na dva plechy vyložené papierom na pečenie nastriekame pusinky. 
Ak máme rúru, v ktorej môžeme zároveň piecť viac plechov, upečieme 
oba naraz. Ak môžeme v rúre upiecť iba jeden plech, upečieme ich 
postupne. Vložíme do nepredhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 100 °C
Teplovzdušná rúra: 80 °C
Plynová rúra: stupeň 1

Doba pečenia: asi 30 minút

3. Potom rúru vypneme a v zavretej rúre necháme minimálne 4 hodiny, 
najlepšie do druhého dňa oba plechy sušiť.

Snehové 
orieškové pusinky

nadýchané

Adventné č�okoládové 
potešenie s višňami

2. adventná nedel’a

Výdatnosť: 2 kusy

Doba prípravy: asi 25 minút

Doba pečenia: asi 15 minút

Doba chladenia: 3 hodiny, 
najlepšie cez noc

Na krém:

500 ml smotany na šľahanie

1 balenie krému z Parížskej torty 
Dr.Oetker

višňový kompót bez kôstok 
(hmotnosť po odkvapkaní 370 g)

Na cesto:

1 balenie korpusu Parížskej torty 
Dr.Oetker 

260 ml vody

30 ml oleja

2 vajcia

Na ozdobenie:

2 zarovnané PL kakaa

Ešte potrebujeme:

plech na pečenie (30 × 40 cm)

papier na pečenie

sitko

2 formy na srnčí chrbát 
(30 × 11 cm)

Výdatnosť: 2 plechy

Doba prípravy: asi 15 minút

Doba pečenia: asi 30 minút

Doba sušenia: minimálne 4 hodiny, 
najlepšie cez noc

Na snehovú hmotu:

3 bielky

150 g cukru 

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

100 g mletých vlašských orechov

50 g mletých nesolených pistácií

Ešte potrebujeme:

2 plechy na pečenie (30 × 40 cm)

papier na pečenie

cukrárske vrecúško

TIP:

Ak chcete múčnik
ešte slávnostnejší,
použite na ozdobenie
namiesto kakaa
Polevu svetlú
Dr.Oetker.

TIP:

V dobre uzavretej
nádobe vydržia 
pusinky asi 
3 týždne.
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1. Na prípravu cesta zmiešame na doske Heru, múku, kypriaci prášok, 
lieskové oriešky, cukor, vanilínový cukor, vajcia a škoricový cukor. 
Vypracujeme hladké cesto. Cesto vyvaľkáme na jemne pomúčenej 
pracovnej ploche na plát hrubý asi ½ cm. 

2. Formičkou povykrajujeme 30 veľkých hviezdičiek a 30 malých hviezdičiek. 
Hviezdičky naukladáme 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 10 minút

3. Upečené hviezdičky stiahneme aj s papierom z plechu a necháme 
vychladnúť na kuchynskej mriežke.

4. Veľké hviezdičky potrieme uprostred medom a spojíme s malými 
hviezdičkami. Polevu rozpustíme podľa návodu na obale a hviezdičky 
ozdobíme.

Orieškové hviezdičky
s medom

Výdatnosť: 30 kusov 

Doba prípravy: asi 20 minút

Doba pečenia: asi 10 minút

Na cesto:

250 g zmäknutej Hery

380 g hladkej múky

½ balíčka Kypriaceho prášku 
do pečiva Dr.Oetker

250 g strúhaných lieskových 
orieškov

100 g práškového cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

2 vajcia

1 balíček Škoricového cukru 
Dr.Oetker

Na náplň:

2 PL medu

Na ozdobenie:

1 balíček Polevy tmavej Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

plech na pečenie 

papier na pečenie

valček

formičky na vykrajovanie v tvare 
hviezdičky (Ø 4 a 2 cm)

TIP:

V dobre uzavretej 
nádobe vydržia 
hviezdičky 
asi 2 týždne.

1. Na prípravu cesta zmiešame zmes na muffiny s vodou, olejom a vajcom 
podľa návodu na obale. Ručne vareškou vymiešame hladké cesto. 
Pomocou dvoch polievkových lyžíc naplníme cestom 10 košíčkov rozložených 
na plechu. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

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

Doba pečenia: asi 20 minút

2. Muffiny v košíčkoch necháme vychladnúť na kuchynskej mriežke.

3. Na ozdobenie vymiešame tvaroh, brusnicový kompót, cukor a vanilínový 
cukor dohladka. Želatínový stužovač pripravíme s vodou podľa návodu 
a vmiešame do tvarohovej zmesi.

4. Z každého muffinu odkrojíme vrchnú časť a rozkrojíme ju na polovicu, 
vytvoríme tak krídla anjela. Tvarohovú zmes pomocou cukrárskeho 
vrecúška s hladkou trubičkou nastriekame na muffiny, ponecháme 
2 PL na neskoršie použitie.

5. Krídla zastrčíme do tvarohovej zmesi. Oriešky umiestnime navrch ako hlavičku 
a nanesieme zvyšok tvarohovej zmesi ako vlasy. Ozdobíme perličkami.

Anjelské muffiny
na Mikuláša

Výdatnosť: 10 kusov

Doba prípravy: asi 30 minút

Doba pečenia: asi 20 minút

Na cesto:

1 balenie Muffinov čokoládových 
s čokoládovými kúskami Dr.Oetker

110 ml vody

40 ml oleja

1 vajce

Na ozdobenie:

250 g polotučného tvarohu

brusnicový kompót (hmotnosť 190 g)

1 zarovnaná PL cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

1 balíček Želatínového stužovača 
Dr.Oetker

100 ml vlažnej vody

10 lieskových orieškov v poleve 
(napr. jogurtovej alebo čokoládovej)

cukrové ozdoby 
(napr. Perličky strieborné Dr.Oetker)

Ešte potrebujeme:

plech na pečenie

10 papierových košíčkov 
(sú súčasťou zmesi na Muffiny)

cukrárske vrecko

TIP:

Ak chcete radšej 
anjelikov svetlých,
môžete ich 
upiecť z Muffinov
s čokoládovými 
kúskami Dr.Oetker. 
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1. Na prípravu marcipánovej hmoty prepracujeme marcipán s práškovým 
cukrom. Marcipánovú hmotu rozdelíme na tri diely, do jedného dielu 
zapracujeme brusnice, do druhého mleté pistácie a do tretieho 
lieskové oriešky.  

2. Každý diel vyvaľkáme na pracovnej ploche jemne posypanej práškovým 
cukrom na štvorec s rozmermi asi 15 × 10 cm. Formičkami vykrajujeme 
rôzne tvary.

3. Na ozdobenie rozpustíme polevy podľa návodu na obale a marcipániky 
polejeme. Ešte pred zaschnutím polevy ozdobíme cukrovými ozdobami podľa 
vlastnej fantázie. Marcipániky uložíme až do podávania do chladničky.

4. Ak chceme mať marcipániky vo vnútri farebné, môžeme marcipán zafarbiť 
prísadami, ktoré nájdeme doma. Na zafarbenie 100 g marcipánu na tmavo 
hnedo použijeme 1 zarovnanú kávovú lyžičku kakaa, na žlto štipku kurkumy. 
Na zeleno použijeme 1-2 balíčky Cukrárenského želé zeleného Dr.Oetker 
a na ružovo 1-2 balíčky Cukrárenského želé červeného Dr.Oetker – použijeme
priamo prášok, želé nepripravujeme s vodou podľa návodu. Postupujeme 
tak, že sypkú prísadu nasypeme na pracovnú dosku, marcipán v nej vyváľame
a dobre prehnetieme. Pridanie týchto ingrediencií neovplyvní chuť marcipánikov.

1. Na prípravu náplne nakrájame marcipán na malé kúsky a vložíme do misy. 
Pridáme mleté oriešky, rumovú arómu a vodu. Ručne vypracujeme 
dohladka. Na jemne pomúčenej pracovnej ploche vyvaľkáme 6 valčekov 
dlhých asi 30 cm a hrubých asi ½ cm.

2. Na prípravu cesta zmiešame múku, kypriaci prášok, cukor, Heru, kyslú 
smotanu a ručne vypracujeme dohladka. Cesto vyvaľkáme na jemne 
pomúčenej pracovnej ploche na štvorec 30 × 30 cm. Zo štvorca nakrájame 
pozdĺžne 6 pruhov širokých 5 cm a potrieme rozšľahaným vajcom. Na každý
prúžok cesta položíme valček marcipánu, zabalíme a spoj dobre pritlačíme.

3. Trubičky nakrájame na kúsky dlhé 5 – 6 cm a naskladáme na plech 
vyložený papierom na pečenie. Potrieme zvyškom vajca, vložíme 
do predhriatej rúry a pečieme.

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

Doba pečenia: asi 15 minút

4. Trubičky stiahneme aj s papierom na pečenie na kuchynskú mriežku 
a necháme vychladnúť.

Trubičky 
s marcipánovou náplňou

krehké

Adventné marcipániky
3. adventná nedel’a

Výdatnosť: asi 30 kusov

Doba prípravy: asi 40 minút

Na marcipánovú hmotu:

300 g Marcipánu Dr.Oetker  

100 g preosiateho práškového cukru

50 g brusníc

50 g mletých pistácií

50 g sekaných lieskových orieškov

Na ozdobenie:

1 balíček Polevy tmavej Dr.Oetker

1 balíček Polevy svetlej Dr.Oetker

cukrové ozdoby Dr.Oetker 
(napr. Guľôčky zlaté/biele, Perličky

strieborné Dr.Oetker, Srdiečka
Dr.Oetker, Hviezdičky žlté

Dr.Oetker, Guľôčky dúhové
Dr.Oetker)

Ešte potrebujeme:

valček

formičky na vykrajovanie 
(Ø asi 2 cm)

Výdatnosť: 36 kusov

Doba prípravy: asi 30 minút

Doba pečenia: asi 15 minút

Na náplň:

150 g Marcipánu Dr.Oetker

25 g mletých lieskových orieškov

1 KL Rumovej arómy Dr.Oetker 

1 PL vody  

Na cesto:

180 g hladkej múky

1 zarovnaná KL Kypriaceho prášku 
do pečiva Dr.Oetker

50 g cukru

100 g zmäknutej Hery

75 g kyslej smotany

1 KL Rumovej arómy Dr.Oetker     

Na potretie:

1 vajce 

Ešte potrebujeme:

plech na pečenie

papier na pečenie

štetec 

TIP:

Ak milujete oriešky,
vyskúšajte na 
poliatie Adventných
marcipánikov Polevu
de Luxe orieškovú
Dr.Oetker.

TIP:

V dobre 
uzatvárateľnej 
nádobe vydržia 
trubičky asi 
2 týždne.

Receptar 24 SK_Receptar x CZ.qxd  9/15/11  5:30 PM  Stránka 7



1. Na prípravu cesta nasekáme na malé kúsky kandizovanú pomarančovú kôru 
a čokoládovú polevu nastrúhame. V mise premiešame múku, kypriaci prášok, 
Heru, cukor, vanilkový cukor, škoricový cukor a vajce. Všetko ručne spracujeme
dohladka. Nakoniec do zmesi vmiešame pomarančovú kôru a čokoládu. 
Z cesta vytvarujeme na pomúčenej pracovnej ploche 3 rovnako veľké 
chlebíčky (dlhé asi 20 cm). Chlebíčky naukladáme 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 30 minút

2. Na prípravu polevy pripravíme polevu v prášku s vodou alebo mliekom podľa 
návodu na obale. Pomocou noža potrieme polevou ihneď povrch horúcich 
chlebíčkov. Múčnik stiahneme aj s papierom na pečenie na kuchynskú 
mriežku a necháme vychladnúť.

3. Pred podávaním nakrájame ostrým nožom na plátky hrubé asi 1,5 cm.

1. Na prípravu cesta zmiešame v mise múku, cukor, sódu, škoricový cukor, 
jablkový kompót, vajcia, Heru a arómu. Všetko spracujeme elektrickým 
ručným šľahačom na strednom stupni dohladka. Ručne vmiešame 
hrozienka, mandle a kandizované ovocie. Cesto rozotrieme 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 30 minút

2. Upečený korpus necháme vychladnúť 
na plechu na kuchynskej mriežke.

3. Na ozdobenie rozpustíme polevy podľa 
návodu na obale. Potrieme povrch múčnika 
a necháme stuhnúť.

4. Korpus nakrájame na 8 rovnako veľkých 
obdĺžnikov a tie potom priečne prekrojíme 
na polovicu. Pomocou tubičiek vytvoríme 
panáčikom vlásky a tvár.

Veselí panáčikovia
pre deti

Krehký chlebíček 
s pomarančovou kôrou

pikantný

Výdatnosť: 16 kusov 

Doba prípravy: asi 25 minút

Doba pečenia: asi 30 minút

Na cesto:

550 g hladkej múky

200 g cukru

½ balíčka Jedlej sódy Dr.Oetker  

1 balíček Škoricového cukru 
Dr.Oetker

1 pohár jablkového kompótu 
alebo pyré (hmotnosť 360 g)

3 vajcia 

150 g zmäknutej Hery

1 KL Mandľovej arómy Dr.Oetker

100 g hrozienok

50 g nasekaných mandlí

100 g kandizovaného ovocia

Na ozdobenie:

2 balíčky Polevy svetlej Dr.Oetker

1 balenie Tubičiek na zdobenie 
Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

plech na pečenie (30 × 40 cm)

papier na pečenie

TIP:

Chlebíčky zabalené
v alobale a uložené
v chlade vydržia 
asi 3 týždne.  

TIP:

V dobre uzavretej
nádobe panáčikovia
vydržia asi 2 týždne.

Výdatnosť: asi 30 kusov

Doba prípravy: asi 20 minút

Doba pečenia: asi 30 minút

Na cesto:

50 g kandizovanej pomarančovej 
kôry

1 balíček Polevy tmavej Dr.Oetker

250 g hladkej múky

1 zarovnaná KL Kypriaceho prášku 
do pečiva Dr.Oetker

130 g zmäknutej Hery

100 g cukru

1 balíček Vanilkového cukru 
Dr.Oetker

1 balíček Škoricového cukru 
Dr.Oetker

1 vajce

Na polevu: 

1 balíček Polevy v prášku 
s citrónovou príchuťou Dr.Oetker

3 PL studenej vody 
alebo studeného mlieka

Ešte potrebujeme:

plech na pečenie 

papier na pečenie

strúhadlo

30 cm

40 cm

Popis krájania:
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1. Pomaranče ošúpeme a povykrajujeme filetky (zbavíme pomaranče 
bielej šupky).

2. Ovocie vložíme do veľkého hrnca. Obsah balíčka Gelfix Extra zmiešame 
s dvomi PL cukru a pridáme k ovociu. Pridáme škoricu, badián a semienka 
vyškriabané zvnútra vanilkového struku. Za stáleho miešania asi 1 minútu 
dôkladne povaríme. Pridáme zvyšok cukru a privedieme k varu. Za stáleho 
miešania dôkladne povaríme minimálne 5 minút. Nakoniec pridáme 
vytlačenú šťavu z limetky.

3. Odoberieme prípadnú penu a ihneď plníme až po okraj do pripravených 
pohárov. Uzavrieme viečkom, obrátime dnom hore a asi 5 minút necháme 
stáť na viečku. 

4. Marmeláda pridaním korenia vydrží približne 6 mesiacov.

1. Na prípravu cesta nakrájame marcipán na malé kúsky a vložíme do misy. 
Pridáme múku, škrob, práškový cukor, bielok a instantnú kávu zmiešanú 
s vodou. Všetko spracujeme ručne na pracovnej ploche dohladka. 

2. Z cesta vytvarujeme valček, ktorý nakrájame asi na 40 rovnako veľkých 
kúskov. Z každého kúska vytvarujeme guľ ku. Polovice orechov pozdĺžne 
prekrojíme a vždy 3 štvrtky orecha pritlačíme ku guľ ke. Vršok guľ ky 
potrieme žĺtkom rozmiešaným s vodou a ponoríme do cukru. Poukladáme 
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 15 minút

3. Po upečení necháme maškrty vychladnúť na kuchynskej mriežke.

Marcipánové 
maškrty

slávnostné

Adventná 
pomarančová 
marmeláda

4. adventná nedel’a

Výdatnosť: 4 poháre à 375 ml   

Doba prípravy: asi 2 hodiny 
(filetovanie pomarančov)      

Prísady:

2 kg pomarančov 

1 celá škorica 

1 badián

1 Vanilkový struk "Bourbon" 
Dr.Oetker

1 balíček Gelfixu Extra 2:1 
Dr.Oetker 

500 g cukru

šťava z polovice limetky

Výdatnosť: 40 kusov 

Doba prípravy: asi 25 minút

Doba pečenia: asi 15 minút

Na cesto:

150 g Marcipánu Dr.Oetker

120 g hladkej múky

1 zarovnaná KL Solamylu jemného 
zemiakového škrobu Dr.Oetker

120 g práškového cukru 

1 bielok

1 zarovnaná KL instantnej kávy

1 PL horúcej vody

Na potretie a ozdobenie:

75 g rozpolených vlašských orechov

1 žĺtok

1 PL vody

1 zarovnaná PL cukru  

Ešte potrebujeme:

plech na pečenie

papier na pečenie

štetec 

TIPY:

Namiesto vlašských
orechov môžeme
použiť aj polovice
mandlí. 

V dobre uzavretej
nádobe vydržia 
maškrty približne 
1 týždeň.

TIP:

S Adventnou 
pomarančovou 
marmeládou bude
každá vianočka 
chutiť ešte lepšie.
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1. Na prípravu cesta v mise ručne zmiešame múku, cukor, preosiate kakao 
a jedlú sódu. Pridáme vajcia, olej, kefírové mlieko a vymiešame dohladka. 
Cesto nalejeme do vymastenej a múkou vysypanej formy. 
Vložíme do predhriatej rúry a pečieme. 

Elektrická rúra: 180 °C
Teplovzdušná rúra: 160 °C
Plynová rúra: stupeň 2-3

Doba pečenia: asi 50 minút

2. Korpus necháme vychladnúť na kuchynskej mriežke. Vychladnutý korpus 
uvoľníme z formy a raz pozdĺžne rozrežeme. Spodný plát položíme 
na tortový podnos. Korpus potrieme pomarančovou marmeládou, 
navrch položíme druhý plát a zľahka pritlačíme.

3. Na ozdobenie pripravíme šľahačku s mliekom podľa návodu na obale. 
Polovicu šľahačky naplníme do cukrárskeho vrecúška. Druhou polovicou 
potrieme povrch a okraje torty. Na povrchu torty vytvoríme vrecúškom 
veľké pusinky.

4. Polevu rozpustíme podľa návodu na obale. Vrecúško nastrihneme, polevu 
nalejeme na papier na pečenie a pomocou lyžice rozotrieme do štvorca 
veľkého 17 × 17 cm. Polevu necháme stuhnúť. Potom uvoľníme z papiera 
na pečenie a nalámeme na obdĺžniky. Kúsky čokolády umiestnime 
na okraj torty. Tortu až do podávania uložíme do chladničky.

Výdatnosť: 16 porcií

Doba prípravy: asi 20 minút

Doba pečenia: asi 50 minút

Na cesto:

400 g hladkej múky

350 g cukru

3 zarovnané PL kakaa

1 ½ KL Sódy bikarbóny Dr.Oetker

2 vajcia

150 ml oleja

1 l kefírového mlieka

Na náplň:

5 zarovnaných PL pomarančovej 
marmelády 

Na ozdobenie:

1 balíček Šľahačky v prášku 
Dr.Oetker

150 ml mlieka

1 balíček Polevy tmavej Dr.Oetker  

Ešte potrebujeme:

tortovú formu (Ø 26 cm)

cukrárske vrecko

papier na pečenie

1. Na prípravu cesta vyšľaháme v mise vajcia, cukor a vanilínový cukor 
elektrickým ručným šľahačom na strednom stupni do peny. Zmiešame múku, 
kypriaci prášok, kakao, arómu a krátko na najnižšom stupni vmiešame 
do vaječnej peny. Zľahka ručne vmiešame oriešky. Cesto rovnomerne 
rozdelíme do vymastenej a múkou vysypanej formy na muffiny. Povrch 
vyhladíme mokrou lyžicou. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme. 

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

Doba pečenia: asi 25 minút

2. Muffiny ihneď vyberieme z formy a necháme na kuchynskej mriežke celkom 
vychladnúť. Plech na pečenie vyložíme papierom na pečenie. Muffiny 
opatrne nakrájame pílkovým nožom na tenké plátky (z každého muffinu 
vznikne asi 5 plátkov). Plátky naukladáme vedľa seba na plech a pečieme 
pri rovnakej teplote.

Doba pečenia: asi 5 minút

3. Sušienky stiahneme aj s papierom na pečenie na kuchynskú mriežku 
a necháme vychladnúť.

Chrumkavé
orieškové sušienky

k varenému vínu

Zasnežená torta
na štedrovečerný stôl

Výdatnosť: 30 kusov

Doba prípravy: asi 15 minút

Doba pečenia: asi 25 minút

Na cesto:

2 vajcia 

80 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

130 g hladkej múky

½ KL Kypriaceho prášku do pečiva 
Dr.Oetker

1 zarovnaná PL kakaa 

½ KL Rumovej arómy Dr.Oetker

200 g celých lieskových orieškov

Ešte potrebujeme:

plech na muffiny na 6 kusov

plech na pečenie

papier na pečenie

TIP:

Recept na Adventnú
pomarančovú 
marmeládu nájdete
v tomto receptári.

TIP:

Sušienky vydržia
v dobre uzavretej 
nádobe asi 2 týždne.
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