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... uz ste ochutnali všetky? 
.

Doprajte sebe a svojim blízkym poctivý krémový puding ...

... s jemnou prírodnou chuťou a vôňou pravej vanilky s tónmi smotany 
a kúskami vanilkového lusku najvyššej kvality „Bourbon“ z ostrova
Madagaskar.

... s jemne nahorklou chuťou kvalitného kakaa 
z exotickej západnej Afriky. Vysoký podiel 

kakaa a kúsky horkej čokolády ocenia 
všetci milovníci čokolády.

... s obsahom prírodného jahodového
prášku získaného z tých najlepších jahôd dozretých 
na slnku, ktoré boli šetrne nazbierané a usušené.

... s lahodnou, nezameniteľnou jemnou pistáciovou chuťou. 
Kúzlo jeho jedinečnosti tkvie v použití veľmi jemne mletých 

pistáciových jadier, ktoré dozreli na úpätí sopky Etny na Sicílii 
a nesú chránené označenie Bronte.

...  s jemnou a výraznou chuťou karamelu 
s príjemným nahorkastým kávovým tónom. Karamel zo sladkého
Francúzska s nezameniteľnou zamatovou chuťou Vám učaruje.

Premium puding Dr.Oetker
Garancia nezabudnutelného chutového zázitku!

ˆ‘‘

ˆ
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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:

Lenka Hrušková                                      
Zákaznícky servis                                   

Iveta Krausová
Skúšobná kuchyňa                                   

pre mnohých je jar najkrajším ročným obdobím. Príroda
sa prebúdza zo zimného spánku, všade navôkol počuť
štebot vtáčikov, začínajú kvitnúť prvé kvietky. Oslávte
príchod jari nápaditými múčnikmi z receptára Dr.Oetker,
ktoré jar spoza okien prinesú aj do Vašich príbytkov.

Vyčarujte si z Buchiet Dr.Oetker chutné Jarné slniečko.
S Perníkovými rezmi bude krásou kvitnúť aj váš stôl.
Originálna Banánová torta Vajíčko či dezert Piña Colada
nadchne každého dospelého milovníka sladkého. 
A samozrejme sme mysleli aj na tých najmenších, 
ktorí si bezpochýb zamilujú Jarné marshmallows.

Veríme, že pečenie s receptárom Dr.Oetker Vám 
prinesie kopec radostí a hotové múčniky budú 
zo stola miznúť ani sa nenazdáte.

Prajeme Vám veselú Veľkú noc a veľa slnečných 
jarných dní!

Milí priatelia,

Mnoho ďalších originálnych receptov 
zo Skúšobnej kuchyne Dr.Oetker na pečenie 
veľkonočných dobrôt nájdete na našich 
webových stránkach www.oetker.sk
a www.peciemenavelkunoc.sk.
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1. Na prípravu cesta zmiešame v mise zmes na buchty s pribaleným droždím. 
Pridáme vodu, olej, vanilínový cukor, arómu a všetko dôkladne ručne 
vypracujeme na hladké cesto tak, aby sa nelepilo na stenu nádoby. Cesto 
poprášime múkou, zakryjeme utierkou a necháme na teplom mieste 
asi 50 minút kysnúť.

2. Vykysnuté cesto vyklopíme na pracovnú plochu a ⅓ cesta odložíme bokom. 
Zvyšné cesto rozvaľkáme na pomúčenej pracovnej ploche na výšku asi 1 cm 
a rozkrájame na 9 štvorcov. Do stredu každého štvorca nanesieme lekvár 
a okraje cesta spojíme stlačením.

3. Buchty naukladáme na plech vyložený papierom na pečenie spojom nadol 
do tvaru slniečka. Z polovice zvyšného cesta vytvoríme 3 valčeky, spletieme 
vrkôčik a umiestnime ho doprostred slniečka. Zvyšným cestom dozdobíme 
slniečko podľa vlastnej fantázie. 

4. Pomocou štetca alebo pierka potrieme žĺtkom rozšľahaným v mlieku. Vložíme 
do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 190 °C

Teplovzdušná rúra: 170 °C

Plynová rúra: stupeň 3-4

Doba pečenia: asi 30 minút

5. Upečené slniečko necháme vychladnúť na kuchynskej mriežke.

Jarné slniecko
privítajme jar

Stačí na: 9 porcií

Doba prípravy: asi 45 minút

Doba pečenia: asi 30 minút

Na cesto:

1 balenie Buchiet Dr.Oetker

260 ml vlažnej vody

120 ml oleja

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

1 KL Rumovej arómy Dr.Oetker

Na náplň:

150 g slivkového lekváru

Na potretie:

1 žĺtok

1 PL mlieka

Ešte potrebujeme:

plech na pečenie

TIP:
Slniečko môžeme 
pocukrovať práškovým
cukrom zmiešaným 
s Vanilkovým cukrom
Dr.Oetker.

ˆ

1. Na prípravu cesta vysypeme zmes na prípravu muffinov do misy, pridáme vodu, 
olej, vajce a pripravíme podľa návodu na obale. Pomocou dvoch polievkových 
lyžíc naplníme cestom 12 papierových košíčkov rozložených na plechu. 
Plech vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 180 °C

Teplovzdušná rúra: 160 °C

Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 20 minút

2. Upečené muffiny necháme vychladnúť.

3. Na prípravu náplne zmiešame v mise tvaroh, cukor a citrónovú šťavu. 
2 plátky želatíny pripravíme s 3 PL vody podľa návodu na obale 
a vmiešame do tvarohovej zmesi.

4. Marhuľový kompót necháme na sitku odkvapkať, šťavu pritom zachytíme.

5. Vychladnuté muffiny potrieme náplňou a ozdobíme polovičkami marhúľ.

6. Tortové želé pripravíme so šťavou z kompótu podľa návodu na obale. 
Pomocou štetca alebo pierka potrieme povrch volských ôk a odložíme 
do chladničky.

Muffiny Volské oká
muffinová jarná dobrota

Stačí na: 12 kusov

Doba prípravy: asi 20 minút

Doba pečenia: asi 20 minút 

Na cesto:

1 balenie Muffinov s čokoládovými 
kúskami Dr.Oetker

110 ml vody

40 ml oleja

1 vajce 

Na náplň:

250 g polotučného tvarohu

50 g práškového cukru

šťava z ½ citróna

1 balenie Želatíny v plátkoch Dr.Oetker

3 PL vody

Na ozdobenie:

marhuľový kompót 
(hmotnosť po odkvapkaní 240 g)

1 balíček Tortového želé číreho 
Dr.Oetker

250 ml šťavy z kompótu 
(prípadne doplnenej vodou) 

Ešte potrebujeme:

plech na pečenie

12 papierových košíčkov 
(sú súčasťou balenia)

TIPY:
Na náplň môžeme 
použiť namiesto 
tvarohu aj jogurt 
alebo kyslú smotanu.

Pre milovníkov čokolády
odporúčame nahradiť
Muffinami čokoládovými 
s čokoládovými 
kúskami Dr.Oetker.
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1. Na prípravu náplne zmiešame v mise jablká s tvarohom, mandľami, cukrom, 
vanilínovým cukrom, škrobom a vareškou vymiešame dohladka.

2. Na prípravu cesta zmiešame na pracovnej ploche múku, kypriaci prášok, 
cukor, vanilínový cukor, kôru, tvaroh, maslo alebo margarín, mlieko a ručne 
vypracujeme dohladka. Cesto na zľahka pomúčenej pracovnej ploche 
vyvaľkáme na plát 30 x 40 cm.

3. Náplň rovnomerne rozotrieme na cesto. Dlhšie strany zvinieme proti sebe tak, 
aby jedna strana bola zrolovaná viac ako druhá a aby sa dotýkali, (pozri obrázok).
Zrolované cesto vložíme na 30 minút do mrazničky. Ostrým nožom nakrájame 
na 20 plátkov s hrúbkou asi 2 cm. Naukladáme na plech vyložený papierom 
na pečenie chrbtom k sebe tak, aby sa vytvorili krídla. Vložíme do predhriatej 
rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 180 °C

Teplovzdušná rúra: 160 °C

Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 25 minút

4. Upečené motýliky necháme vychladnúť. 

5. Na ozdobenie pripravíme tortové želé s vodou a cukrom podľa návodu na obale. 
Motýliky pomocou štetca alebo pierka potrieme a necháme stuhnúť. Dozdobíme 
tubičkami a pestrým zdobením podľa vlastnej fantázie.

Motýliky
hravé

Stačí na: asi 10 kusov

Doba prípravy: asi 40 minút

Doba pečenia: asi 25 minút na 1 plech

Na náplň:

100 g olúpaných a nastrúhaných jabĺk

50 g polotučného tvarohu

100 g mletých mandlí

100 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

1 zarovnaná PL Gustinu jemného 
kukuričného škrobu Dr.Oetker

Na cesto:

300 g hladkej múky

1 a ½ zarovnanej KL Kypriaceho 
prášku do pečiva Dr.Oetker

80 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

nastrúhaná kôra z 1 chemicky 
neošetreného citróna

200 g polotučného tvarohu

80 g zmäknutého masla 

alebo margarínu

80 ml mlieka

Na ozdobenie:

1 balíček Tortového želé červeného 
Dr.Oetker

250 ml studenej vody

2 zarovnané PL cukru

1 balenie Tubičiek na zdobenie 
4 farby Dr.Oetker 

Zdobenie 4 druhy pestré Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

2 plechy na pečenie

1. Zmes na prípravu cesta vysypeme do misy, pridáme vodu, olej a pripravíme podľa 
návodu na obale. Cesto nalejeme na dva vymastené a múkou vysypané plechy. 
Plechy postupne vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 170 °C

Teplovzdušná rúra: 150 °C

Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 15 minút

2. Upečené pláty perníkov necháme vychladnúť. 

3. Na prípravu náplne vyšľaháme Crème Olé s mliekom podľa návodu na obale. 
Vychladnutý plát potrieme lekvárom a polovicou náplne a priložíme druhý plát. 
Povrch potrieme zvyšnou náplňou a odložíme do chladničky.

4. Rezy pred podávaním ozdobíme oblátkovými kvetinami.

Rozkvitnuté perníkové rezy
sladká jar na tanieri

Stačí na: asi 30 porcií

Doba prípravy: asi 15 minút

Doba pečenia: asi 15 minút na 1 plech

Na cesto:

1 balenie Perníka Dr.Oetker

400 ml vody

120 ml oleja

Na náplň:

2 balíčky Crème Olé s vanilkovou 
príchuťou Dr.Oetker

600 ml studeného mlieka

200 g slivkového lekváru

Na ozdobenie:

Kvetiny oblátkové Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

2 plechy na pečenie (30 x 40 cm)

elektrický ručný šľahač

TIP:
Rezy chutia vynikajúco
i s malinovým 
či pomarančovým 
džemom.
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1. Na prípravu cesta zmiešame na pracovnej ploche múku, škrob a prášok 
do pečiva. Pridáme cukor, vanilínový cukor, vajce, maslo alebo margarín, 
kôru a ručne vypracujeme dohladka. Cesto na pomúčenej pracovnej ploche 
vyvaľkáme na plát s hrúbkou asi 0,5 cm. 

2. Pomocou formičiek vykrajujeme rôzne tvary, do ktorých 
ostrým nožom v spodnej časti urobíme asi 1,5 x 1 cm výrez
podľa obrázka. Stojančeky vytvoríme tak, že okrúhlou 
formičkou vykrojíme kolieska, prekrojíme na polovicu 
a na okrúhlej strane vytvoríme výrez 1 x 1 cm. 
Vykrojené tvary naukladáme na plech vyložený papierom 
na pečenie. Plech vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 180 °C

Teplovzdušná rúra: 160 °C

Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 12 minút

3. Sušienky necháme vychladnúť. 

4. Na ozdobenie pripravíme polevu s vodou podľa návodu na obale a sušienky 
potrieme. Ozdobíme pestrým zdobením, tubičkami a necháme zaschnúť. 
Až potom umiestnime vždy jednu sušienku do jedného stojančeka.

Citrónové sušienky
na postavenie

voňavá maškrta

Stačí na: asi 30 kusov

Doba prípravy: asi 45 minút

Doba pečenia: asi 12 minút na 1 plech

Na cesto:

250 g hladkej múky

50 g Gustinu jemného kukuričného 
škrobu Dr.Oetker

na špičku noža Kypriaceho prášku 
do pečiva Dr.Oetker

120 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

1 vajce

130 g zmäknutého masla 
alebo margarínu

nastrúhaná kôra z 1 chemicky 
neošetreného citróna

Na ozdobenie:

1 balíček Polevy v prášku 
s citrónovou príchuťou Dr.Oetker

3 PL vody

Guľôčky dúhové Dr.Oetker

1 balenie Tubičiek na zdobenie 
4 farby Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

2 plechy na pečenie

formičky na vykrajovanie 
s veľkonočnými motívmi

okrúhlu formičku na vykrajovanie 
(Ø 5 cm)  

1 cm

1 cm

1 cm

1,5 cm

1. Na prípravu cesta zmiešame na pracovnej ploche múku, kypriaci prášok a soľ. 
Pridáme cukor, vanilínový cukor, citrónovú kôru, vajce, maslo alebo margarín 
a ručne vypracujeme dohladka. Cesto vyvaľkáme na zľahka pomúčenej 
pracovnej ploche na plát 30 x 40 cm a pomocou váľka prenesieme 
na vymastený a múkou vysypaný plech. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 200 °C

Teplovzdušná rúra: 180 °C

Plynová rúra: stupeň 4

Doba pečenia: asi 15 minút

2. Korpus necháme vychladnúť. 

3. Na prípravu náplne namočíme želatínu (10 plátkov) do džúsu a necháme 
napučať podľa návodu na obale. Kyslú smotanu zmiešame s cukrom. 
Želatínu rozpustíme, vmiešame do kyslej smotany a zmes odložíme 
do chladničky. Smotanu na šľahanie ušľaháme elektrickým ručným 
šľahačom na najvyššom stupni dotuha a vmiešame do zmesi. 
Rozotrieme na vychladnutý korpus a odložíme do chladničky.

4. Na prípravu polevy necháme želatínu (2 plátky) napučať podľa návodu 
na obale. Kivi rozmixujeme pomocou ponorného mixéra. Vo väčšom hrnci 
zmiešame džús, citrónovú šťavu, Zlaté klasy a cukor. Za stáleho miešania 
privedieme do varu a dôkladne prevaríme do zhustnutia. V horúcom kréme 
rozpustíme napučanú želatínu a pridáme rozmixované kivi. Za stáleho 
miešania necháme asi 10 minút ochladnúť a opatrne nanesieme na náplň. 
Koláč odložíme najmenej na 3 hodiny do chladničky.

Jarné kivi rezy
favorit Skúšobnej kuchyne Dr.Oetker

Stačí na: asi 30 porcií

Doba prípravy: asi 45 minút 

Doba pečenia: asi 15 minút 

Na cesto:

250 g hladkej múky

2 zarovnané KL Kypriaceho prášku 
do pečiva Dr.Oetker

štipka soli

100 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

nastrúhaná kôra z 1 chemicky 
neošetreného citróna

1 vajce

150 g zmäknutého masla 
alebo margarínu

Na náplň:

10 plátkov Želatíny v plátkoch 
Dr.Oetker

100 ml pomarančového džúsu

600 g kyslej smotany

100 g cukru

500 ml smotany na šľahanie

Na polevu:

2 plátky Želatíny v plátkoch Dr.Oetker

5 zrelých olúpaných kivi

600 ml pomarančového džúsu

70 ml citrónovej šťavy 
(z 1 väčšieho citróna)

2 balíčky Zlatého klasu Dr.Oetker 
(à 40 g)

75 g cukru

Ešte potrebujeme:

plech na pečenie s vyšším okrajom 
(30 x 40 cm)

elektrický ručný šľahač

ponorný mixér
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1. Na prípravu cesta ušľaháme vajcia s cukrom a vanilínovým cukrom elektrickým 
ručným šľahačom na najvyššom stupni do peny. Múku preosejeme s kypriacim 
práškom, škrobom a kakaom a zašľaháme na najnižšom stupni do peny. 
Cesto nalejeme do formy vyloženej papierom na pečenie a uhladíme. 
Vložíme do predhriatej rúry a pečieme. 

Elektrická rúra: 180 °C

Teplovzdušná rúra: 160 °C

Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 30 minút

2. Okraj formy odstránime a korpus necháme vychladnúť. Z korpusu odstránime 
papier na pečenie. Korpus jedenkrát pozdĺžne rozrežeme tak, aby spodný plát 
zostal hrubší. Spodný plát položíme na tortový podnos.

3. Na prípravu náplne pozdĺžne rozpolíme 4 banány a plochou stranou položíme 
na spodný plát, pričom necháme asi 1 cm voľný okraj. 

4. Puding uvaríme podľa návodu na obale, len namiesto mlieka použijeme džús 
a vaječný likér s cukrom. Horúci puding nalejeme na banány a necháme stuhnúť.

5. Na prípravu tvarohovej náplne zmiešame tvaroh s cukrom. Želatínový stužovač 
pripravíme s vodou podľa návodu na obale a ihneď vmiešame do tvarohu. 
Smotanu ušľaháme elektrickým ručným šľahačom na najvyššom stupni dotuha 
a vmiešame do tvarohovej zmesi. Pridáme zvyšné 2 banány nakrájané na malé 
kúsky a zľahka premiešame. Náplň nanesieme kopulovito na stuhnutý puding 
až po okraj korpusu. Na vrchole kopuly vytvoríme pomocou lyžice priehlbinu 
a odložíme na 2 hodiny do chladničky.

6. Na ozdobenie rozpustíme polevu podľa návodu na obale. Druhú časť korpusu 
rozkrájame na 16 rovnakých dielov. Polevou potrieme 8 dielov a necháme 
zatuhnúť. Diely korpusu nanesieme na tortu a jemne pritlačíme. Priehlbinu 
naplníme vaječným likérom. Do podávania odložíme do chladničky.

Banánová tortaVajícko
tá pravá jarná torta

Stačí na: 16 porcií

Doba prípravy: asi 60 minút

Doba pečenia: asi 30 minút

Na cesto:

4 vajcia

80 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

100 g hladkej múky

2 zarovnané KL Kypriaceho prášku 
do pečiva Dr.Oetker

40 g Gustinu jemného kukuričného 
škrobu Dr.Oetker

2 zarovnané PL kakaa

Na náplň:

6 zrelých banánov

1 balíček Pudingu Originál 
so smotanovou príchuťou Dr.Oetker

300 ml pomarančového džúsu

200 ml vaječného likéru

40 g cukru

Na tvarohovú náplň:

500 g polotučného tvarohu

80 g cukru

1 balíček Želatínového stužovača 
Dr.Oetker

100 ml vlažnej vody

250 ml smotany na šľahanie

Na ozdobenie:

1 balíček Polevy tmavej Dr.Oetker

3 PL vaječného likéru

Ešte potrebujeme:

tortovú formu (Ø 26 cm)

elektrický ručný šľahač

ˆ

TIP:
Miesto hrozienok
môžeme použiť 
brusnice.

1. Na prípravu cesta zahrejeme v hrnci mlieko a rozpustíme v ňom maslo alebo 
margarín. V mise zmiešame múku, sušené droždie, cukor, vanilínový cukor 
a kôru. Pridáme mlieko s maslom alebo margarínom a všetko dôkladne ručne 
vypracujeme na hladké cesto tak, aby sa nelepilo na stenu nádoby. Cesto 
poprášime múkou, zakryjeme utierkou a necháme na teplom mieste 
asi 50 minút kysnúť.

2. Na prípravu náplne uvaríme Zlatý klas, ale len s 250 ml mlieka a 2 PL cukru 
podľa návodu na obale.

3. Vykysnuté cesto vyklopíme na pomúčenú pracovnú dosku, krátko premiesime 
a ⅓ cesta odložíme bokom. Zvyšné cesto rozvaľkáme na obdĺžnik 50 x 20 cm 
a potrieme náplňou. Posypeme hrozienkami a zrolujeme. Závin preložíme 
na plech vyložený papierom na pečenie švom nadol a vytvoríme telo a hlavu 
zajaca v tvare osmičky.

4. Z väčšej časti zostávajúceho cesta vytvarujeme valček, priložíme na hlavu 
zajaca a ostrým nožom nakrojíme tak, aby vznikli 2 ušká. Zo zvyšného cesta 
vytvarujeme chvostík a labky, ktoré priložíme k telu. Necháme ešte asi 15 minúť 
na teplom mieste kysnúť. 

5. Povrch potrieme pomocou štetca alebo pierka mliekom. Z hrozienok vytvoríme 
oko a ňufáčik. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 180 °C

Teplovzdušná rúra: 160 °C

Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 30 minút

6. Zajaca necháme vychladnúť. 

Velkonocný zajko
ked’ sa blíži Veľká noc

Stačí na: 1 zajaca

Doba prípravy: asi 40 minút

Doba pečenia: asi 30 minút

Na cesto:

200 ml mlieka

80 g masla alebo margarínu

380 g hladkej múky

1 balíček Droždia Dr.Oetker

80 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru 
Dr.Oetker

nastrúhaná kôra z 1 chemicky 
neošetreného citróna

Na náplň:

1 balíček Zlatého klasu Dr.Oetker 
(à 40 g)

250 ml mlieka

2 zarovnané PL cukru

100 g hrozienok

Na potretie:

2 PL mlieka

Ešte potrebujeme:

plech na pečenie

ˆ‘
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1. Na prípravu cesta vyšľaháme sneh z bielkov elektrickým ručným šľahačom 
na najvyššom stupni dotuha. Žĺtky s cukrom vyšľaháme elektrickým ručným 
šľahačom na najvyššom stupni do peny a krátko na najnižšom stupni zašľaháme 
múku s kypriacim práškom do pečiva. Do zmesi opatrne ručne vareškou 
vmiešame sneh. Cesto rovnomerne rozotrieme na plech vyložený papierom 
na pečenie. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme. 

Elektrická rúra: 200 °C

Teplovzdušná rúra: 180 °C

Plynová rúra: stupeň 4

Doba pečenia: asi 10 minút

2. Upečený plát vyklopíme na pocukrovaný papier na pečenie. Stiahneme papier, 
na ktorom sme plát piekli a zrolujeme.

3. Na prípravu náplne necháme višne odkvapkať na sitku. V mise zmiešame 
tvaroh s cukrom, mliekom, Crème Olé a šľaháme elektrickým ručným 
šľahačom na strednom stupni asi 3 minúty do zhustnutia.

4. Vychladnutý plát rozvinieme a potrieme náplňou. Poukladáme odkvapkané 
višne a zrolujeme. Roládu odložíme do chladničky.

Višnová roláda
luxusná

Stačí na: 1 roládu

Doba prípravy: asi 30 minút

Doba pečenia: asi 10 minút

Na cesto:

5 bielkov

5 žĺtkov

50 g práškového cukru

60 g polohrubej múky

1 zarovnaná KL Kypriaceho prášku 
do pečiva Dr.Oetker

Na náplň:

višňový kompót bez kôstok 
(hmotnosť po odkvapkaní 370 g)

250 g polotučného tvarohu

3 zarovnané PL práškového cukru

250 ml polotučného mlieka

1 balíček Crème Olé 
s čokoládovou príchuťou Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

plech na pečenie (30 x 40 cm)

elektrický ručný šľahač

TIP:
Miesto višňového
kompótu môžeme
použiť čerešňový
kompót. 

ˆ

1. Na prípravu želatínovej hmoty uvaríme z 300 ml vody, cukru a vanilkového 
cukru sirup (povaríme asi 15 minút). Želatínu zmiešame vo vyššej nádobe 
so 100 ml vriacej vody z kanvice a miešame, kým sa nerozpustí. Sirup 
nalejeme do rozpustenej želatíny a šľaháme elektrickým ručným šľahačom 
na najvyššom stupni 10 minút do peny. Polovicu zmesi rozotrieme na polovicu 
plechu vyloženého papierom na pečenie. Do druhej polovice zašľaháme 
cukrárenské želé a ihneď natrieme na druhú polovicu plechu. Uhladíme 
a vložíme do chladničky asi na 4 hodiny.

2. Formičkami vykrajujeme veľkonočné tvary, ktoré obaľujeme v práškovom cukre 
zmiešanom so škrobom.

Jarné marshmallows
pre najmenších

Stačí na: asi 40 kusov

Doba prípravy: asi 30 minút 

Na želatínovú hmotu

300 ml vody

450 g cukru 

1 balíček Vanilkového cukru

2 balíčky Želatíny jemne mletej 
Dr.Oetker

100 ml vody

1 balíček Cukrárenského želé 
červeného Dr.Oetker 

Na obalenie:

3 zarovnané PL práškového cukru

2 zarovnané KL Gustinu jemného 
kukuričného škrobu Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

plech na pečenie (30 x 40 cm)

elektrický ručný šľahač

formičky na vykrajovanie 
(veľkonočné motívy)

TIP:
Na zafarbenie 
môžeme použiť 
napr. kakao alebo
Cukrárenské želé 
zelené Dr.Oetker.
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1. Na prípravu cesta zmiešame v mise múku a prášok do pečiva. Pridáme cukor, 
vanilínový cukor, vajce, mlieko, olej a ručne metličkou vymiešame dohladka. 
Cesto nalejeme do vymasteného a múkou vysypaného plechu. 
Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 180 °C

Teplovzdušná rúra: 160 °C

Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 35 minút

2. Upečený plát necháme na plechu vychladnúť.

3. Na prípravu náplne necháme kompót odkvapkať na sitku, šťavu pritom zachytíme. 
Krémovú náplň pripravíme s mliekom, cukrom a maslom podľa návodu na obale. 
Náplň rozotrieme na vychladnutý plát, obložíme marhuľami a uložíme na 1 hodinu 
do chladničky.

4. Želé pripravíme so šťavou z kompótu podľa návodu na obale, nalejeme na marhule 
a necháme stuhnúť v chladničke.

5. Na ozdobenie pripravíme šľahačku s mliekom podľa návodu na obale, naplníme 
do cukrárskeho vrecka a ozdobíme. Posypeme pestrým zdobením. 

Marhulové rezy
ovocné osvieženie

Stačí na: asi 30 porcií

Doba prípravy: asi 30 minút

Doba pečenia: asi 35 minút

Na cesto:

150 g polohrubej múky

½ balíčka Kypriaceho prášku 
do pečiva Dr.Oetker

110 g cukru

1 balíček Vanilínového cukru Dr.Oetker

1 vajce

140 ml mlieka

100 ml oleja

Na náplň:

marhuľový kompót 
(hmotnosť po odkvapkaní asi 480 g)

1 balenie Krémovej náplne 
vanilkovej Dr.Oetker

200 ml studeného mlieka

3 zarovnané PL práškového cukru

125 g zmäknutého masla

Na ozdobenie:

1 balíček Cukrárenského želé 
žltého Dr.Oetker

500 ml šťavy z kompótu 
(prípadne doplnenej vodou)

1 balíček Šľahačky v prášku Dr.Oetker

150 ml studeného mlieka

Zdobenie pestré Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

plech na pečenie (30x40 cm)

cukrárske vrecko 
so zdobiacou trubičkou

elektrický ručný šľahač

TIP:
Miesto marhuľového 
kompótu môžeme použiť
mandarínkový kompót.

‘

1. Zo zmesi na prípravu cesta pripravíme odpaľované cesto s vodou, margarínom 
a vajcami podľa návodu na obale. Pomocou dvoch KL nanesieme na vymastené 
plechy 30 kôpok s veľkosťou vlašského orecha. Plech vložíme do predhriatej 
rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 200 °C

Teplovzdušná rúra: 180 °C

Plynová rúra: stupeň 4

Doba pečenia: asi 20 minút

Pri pečení prvých 15 minút rúru neotvárame!

2. Po upečení necháme vychladnúť.

3. Zo zmesi na prípravu krému pripravíme krém s mliekom, maslom a cukrom podľa 
návodu na obale. Cukrárske vrecko naplníme krémom. Pomocou trubičky 
do každej guľôčky vytvoríme otvor a naplníme krémom. 

4. Na ozdobenie rozpustíme polevy podľa návodu na obale. Pomocou štetca alebo 
pierka potrieme guľôčky svetlou polevou, obalíme v kokose a necháme zatuhnúť 
na papieri na pečenie. Marcipán zmiešame s kakaom a vytvarujeme 30 hlavičiek, 
ktoré pripevníme pomocou polevy na telíčka. Tubičkou nakreslíme ovečkám oči, 
papuľku a uška urobíme z mandlí.

Ovecky
plné krému

Stačí na: 30 kusov

Doba prípravy: asi 40 minút 

Doba pečenia: asi 20 minút 

Na cesto:

1 balenie Venčekov Dr.Oetker

250 ml vody

125 g margarínu

3 vajcia

Na krém:

zmes na prípravu krému (je súčasťou 
balenia Venčekov Dr.Oetker)

650 ml mlieka

150 g zmäknutého masla

60 g práškového cukru

Na ozdobenie:

2 balíčky Polevy svetlej Dr.Oetker

100 g strúhaného kokosu

1 balenie Marcipánu Dr.Oetker 

1 zarovnaná PL preosiateho kakaa

1 balenie Tubičiek na zdobenie 
4 farby Dr.Oetker

100 g mandľových lupienkov

Ešte potrebujeme:

2 plechy na pečenie

cukrárske vrecko so zdobiacou trubičkou

elektrický ručný šľahač

TIP:
Guľôčky môžeme 
obaliť aj v lúpaných
mletých mandliach.

ˆ
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TIP:
Na náplň môžeme
použiť aj Krémovú 
náplň čokoládovú
Dr.Oetker

1. Na prípravu cesta na maľovanie spoločne šľaháme ½ žĺtka a ½ bielka 
elektrickým ručným šľahačom na strednom stupni do peny. Zmiešame kakao, 
cukor, hladkú múku a elektrickým ručným šľahačom po častiach zašľaháme 
k vajcu dotuha. Cestom naplníme mikroténové vrecko, odstrihneme malý rožtek 
a maľujeme podľa vlastnej fantázie na plech vyložený papierom na pečenie. 
Plech s namaľovaným vzorom odložíme asi na hodinu stuhnúť do mrazničky.

2. Na prípravu cesta vyšľaháme z bielkov sneh elektrickým ručným šľahačom 
na najvyššom stupni dohladka. Žĺtky s cukrom vyšľaháme na najvyššom stupni 
do peny. Do žĺtkovej zmesi opatrne ručne metličkou vmiešame striedavo múku 
a sneh. Plech z mrazničky vyberieme. Cesto opatrne rovnomerne rozotrieme 
na namaľovaný vzor. Vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 200 °C

Teplovzdušná rúra: 180 °C

Plynová rúra: stupeň 4

Doba pečenia: asi 10 minút

3. Upečený plát necháme vychadnúť aj s papierom na pečenie. Nerolujeme!

4. Zmes na prípravu náplne vyšľaháme s mliekom a cukrom podľa návodu 
na obale. Plát potrieme náplňou. Rolujeme a pritom opatrne sťahujeme papier, 
na ktorom sme plát piekli.

5. Roládu odložíme do chladničky.

Malovaná roláda
ideálna dekorácia na veľkonočný stôl

Stačí na: 1 roládu

Doba prípravy: asi 30 minút

Doba pečenia: asi 10 minút

Na maľovanie:

½ bielka

½ žĺtka

1 zarovnaná PL preosiateho kakaa

2 zarovnané PL práškového cukru

3 zarovnané PL hladkej múky 

Na cesto:

5 a ½ bielkov

5 a ½ žĺtkov

120 g cukru

80 g hladkej múky

1 zarovnaná KL Kypriaceho prášku 
do pečiva Dr.Oetker 

Na náplň:

1 balenie Krémovej náplne 
vanilkovej Dr.Oetker

200 ml studeného mlieka

2–3 zarovnané PL práškového cukru

Ešte potrebujeme:

plech na pečenie (30 x 40 cm) 

mikroténové vrecko

elektrický ručný šľahač

‘

1. Obsah vrecka so zmesou na prípravu muffinov vysypeme do misy. Pridáme 
vodu, olej, vajce a pripravíme podľa návodu na obale. Pomocou dvoch 
polievkových lyžíc naplníme cestom 6 papierových košíčkov rozložených 
na plechu. Plech vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 180 °C

Teplovzdušná rúra: 160 °C

Plynová rúra: stupeň 3

Doba pečenia: asi 20 minút

2. Upečené muffiny necháme vychladnúť. 

3. Na ozdobenie pripravíme šľahačku s mliekom podľa návodu na obale. 
Pomocou cukrárenského vrecka muffiny šľahačkou ozdobíme podľa vlastnej 
fantázie. 

4. Marcipán rozdelíme na polovice a každú zafarbíme cukrárenským želé. 
Vytvarujeme vajíčka, ktoré zdobíme cukrovým zdobením Dr.Oetker 
podľa vlastnej fantázie.

Cupcakes pre šibacov
sladká odmena pre šibačov

Stačí na: 6 kusov

Doba prípravy: asi 20 minút 

Doba pečenia: asi 20 minút

Na cesto:

1 balenie Muffinov Maxi Dr.Oetker

100 ml vody

60 ml oleja

1 vajce

Na ozdobenie:

1 balíček Šľahačky v prášku Dr.Oetker

150 ml studeného mlieka

1 balíček Marcipánu Dr.Oetker

1 balíček Cukrárenského želé 
červeného Dr.Oetker

1 balíček Cukrárenského želé 
zeleného Dr.Oetker

cukrové zdobenie Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

plech na pečenie

6 papierových košíčkov 
(súčasť balenia)

cukrárske vrecko 
so zdobiacou trubičkou

TIP:
Marcipán môžeme
zafarbiť aj 1 PL 
kakaa.

ˆ
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1. Na prípravu cesta vysypeme zmes na prípravu pizze do misy, pridáme vodu 
a pripravíme podľa návodu na obale. Cesto rozdelíme na polovicu. Jednu 
polovicu rozdelíme na 6 kusov, z ktorých vytvarujeme 6 oválnych placiek 
(telíčok) a položíme na plech vyložený papierom na pečenie. Z druhej polovice 
cesta vytvarujeme hlavičky, nožičky, ušká, chvostíky a rohy a pritlačíme 
k telíčkam. 

2. Barančeky potrieme pomocou štetca alebo pierka olejom.

3. Telička barančekov potrieme kečupom. Obložíme 3 polkami paradajok, 
posypeme korením a syrom. Plech vložíme do predhriatej rúry a pečieme.

Elektrická rúra: 210 °C

Teplovzdušná rúra: 190 °C

Plynová rúra: stupeň 5

Doba pečenia: asi 12 minút

4. Upečené barančeky podávame teplé, alebo ich necháme vychladnúť.

Pizza baranceky
pizza netradične

Stačí na: asi 6 kusov

Doba prípravy: asi 30 minút

Doba pečenia: asi 12 minút

Na cesto:

1 balenie Pizze v prášku Dr.Oetker

170 ml studenej vody

Na potretie:

2 PL oleja

Na obloženie:

6 zarovnaných PL kečupu

9 ks cherry paradajok

1 zarovnaná KL pizza korenia 
alebo oregana

80 g strúhaného syra 
(napr. gouda, eidam)

Ešte potrebujeme:

plech na pečenie

TIP:
Na obloženie 
môžeme použiť
aj šunku, salámu, 
šampiňóny, zeleninu
atď.

ˆ

1. Na prípravu dezertu necháme na sitku odkvapkať ananasový kompót. 
Šťavu z kompótu pritom zachytíme. Polovicu ananásu rozmixujeme spolu 
so šťavou z kompótu ponorným mixerom. Pridáme smotanu, dreň zo struku, 
kokos, rum, Crème Olé a šľaháme elektrickým ručným šľahačom na najvyššom 
stupni dohladka.

2. Poháre naplníme dezertom a ozdobíme ananásom. Do podávania odložíme 
do chladničky.

Stačí na: 2 porcie

Doba prípravy: asi 10 minút

Na dezert:

ananásový kompót 
(hmotnosť po odkvapkaní 260 g)

100 ml šťavy z kompótu

200 ml smotany na šľahanie

1 Vanilkový struk „Bourbon“ Dr.Oetker

2 zarovnané PL strúhaného kokosu

4 PL rumu 

1 balíček Crème Olé s kokosovou 
príchuťou Dr.Oetker

Ešte potrebujeme:

2 poháre

ponorný mixér

elektrický ručný šľahač

Dezert Piña Colada
pre dospelých
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